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STEDENBOUWKUNDIGE UITGANGSPUNTEN



Nabij het buurtschap Deldenerbroek aan de Langenhorsterweg 6 in de gemeente 
Hof van Twente ligt een voormalige fabriek. De beide hoge gebouwen op de 
locatie werden in 1914 gebouwd. Midden zeventiger jaren werd naast melk ook 
reinigingsmiddelen geproduceerd. In 1982 werd Delco Chemie opgericht. 1992 
werd Delco Chemie verkocht aan Laporte P.L.C. uit Engeland. Op 1 januari 1999 
ging het bedrijf verder als Kleencare.1 januari 2002 werd Kleencare overgenomen 
door Ecolab uit nieuwegein. De toenmalige directeur Arie de Groot verkocht het 
perceel met gebouwen en installaties aan BM Vastgoed BV voor haar zusterbedrijf 
Desmepol B.V. en Sapouni BV Medio 2018 werd de activiteiten onderbroken in 
afwachting van het huidige bestemmingplan. 

In de zomer van 2017 zijn met de betrokkenen (eigenaar, buurtbewoners en 
gemeente) de mogelijkheden voor herontwikkeling van de locatie verkend. In 2018 
is er een stedenbouwkundige visie opgesteld. In deze visie is aan de hand van drie 
schetsmodellen de stedenbouwkundige invulling van deze locatie onderzocht. Uit 
de visie bleek dat het wenselijk was om de fabriek als uitgangspunt te nemen bij de 
herontwikkeling. In ieder geval als referentie. Uit nader onderzoek blijkt dat een deel 
van het gebouw te herontwikkelen is. 

In dit document zijn een aantal verkavelingsmodellen opgenomen waarbij 
de uitgangspunten voor de stedenbouwkundige invulling van het gebied zijn 
opgenomen. De geschetste verkaveling en type bebouwing in de modellen in dit 
document geeft een mogelijk beeld van de ontwikkeling. De kavelgroottes, ligging 
wegen en type bebouwing kunnen wijzigen binnen het plangebied. 

Dit document dient als beeldkwaliteitsplan, waaraan aanvragen voor 
omgevingsvergunningen worden getoetst.

ONTWIKKELING
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Op de kop van het gebied worden appartementen gerealiseerd. In 
het bestaande volume (de voormalige maalderij) worden maximaal 
4 studio’s gerealiseerd. Daarnaast zal er aan de noordzijde van en 
aansluitend aan de maalderij een nieuw appartementencomplex 
worden gerealiseerd met 3 bouwlagen, voor maximaal 3 
appartementen. Het gebouw markeert de entree van het gebied. 
Deze is gesitueerd op de locatie van de huidige entree van het 
fabrieksterrein. De structuur van de hoofdontsluiting heeft de 
uitstraling van een erf met beplanting, met daaromheen de woningen 
gesitueerd. De woningen zijn met de voorzijde georiënteerd op 
het nieuwe ‘erf’. De achtertuinen grenzen aan de randen van het 
gebied. Hierdoor ontstaat een informele, tamelijk besloten nieuwe 
buurt. Het parkeren wordt zoveel mogelijk op de kavels van de 
woningen opgelost. Voor de rijwoningen en appartementen wordt 
er een parkeercluster gerealiseerd tussen de rijwoningen en het 
appartementengebouw. Om de architectonische uitwerking van het 
bouwplan aan te laten sluiten bij de omgeving zijn de volgende 
stedenbouwkundige aspecten uitgangspunt bij de ontwikkeling.

Beeld aan de Schoolstraat
In het verkavelingsplan wordt het beeld aan de Schoolstraat 
gecontinueerd door middel van de positie van de vrijstaande 
woning aan de weg. De overige woningen worden ontsloten door 
middel van een inprikker tussen het appartementengebouw en de 
vrijstaande woning. Het appartementengebouw op de kop van het 
gebied vormt het beeldbepalende element. 

Massa en kapvorm
De kapvorm is in principe een zadeldak, andere kapvormen zijn 
eventueel mogelijk. De woning aan aan de Schoolstraat heeft 
een zadeldak met de nokrichting haaks op de Schoolstraat. De 
bebouwing in het achterliggende woongebied bestaat uit vrijstaande 
woningen, twee-onder-een-kap woningen en een rij van 3; er wordt 
aangesloten op de korrelgrootte van het buurtschap.

Kleur- en materiaalgebruik
Het kleur- en materiaalgebruik is in overeenstemming met de 
omgeving; er wordt aangesloten op het bebouwingsbeeld van het 
buurtschap. Bij de architectonische uitwerking van de bebouwing 
is een eigentijdse uitstraling en een moderne interpretatie van 
het traditionele bebouwingsbeeld mogelijk. Indien voldoende 
kwaliteit, is daarbij een afwijkende kleur- en materiaalgebruik 
ten opzichte van de omgeving mogelijk. Daarbij is de integratie 
van duurzaamheidsproducten in de gevel of kap mogelijk. De 
bebouwing is in samenhang ontworpen en heeft een gelijkwaardige 
uitstraling op zo’n manier dat de ontwikkeling als totaal een rustig 
beeld uitstraalt.

Ontsluiting / erf
De woningen worden door een inprikker vanaf de Schoolstraat 
ontsloten, net als de overige woningen in het buurtschap. De 
hoofdontsluiting heeft de uitstraling van een erf met beplanting, 
met daaromheen de woningen gesitueerd. Een secundaire 
ontsluiting aan de Langenhorsterweg is eveneens mogelijk. 

Bestaande fabriek als markant element
De groene rand rondom het gebied opent zich op de kop, op deze
plek vormt het fabrieksgebouw het beeldbepalende element van 
de nieuwe buurt. Het gebouw (de voormalige maalderij) is een 
transformatie van de voormalige melkfabriek op deze plek. Het 
gebouw bestaat uit een hoger volume met een zadeldak en borduurt 
qua uitstraling voort op het huidige beeld. Dit deel telt vier bouwlagen 
en biedt ruimte aan 4 studio’s. Het volume van 3 bouwlagen heeft in de 
huidige situatie geen architectonische kwaliteit, dit deel wordt nieuw 
gerealiseerd, qua uitstraling wordt aangesloten bij het industriële 
karakter van de plek. Dit deel biedt ruimte aan 3 appartementen en 
bergingen waardoor in totaal 7 appartementen worden gerealiseerd 
binnen de contouren van het bestaande volume. Het gebouw wordt 
vanaf het binnenterrein ontsloten, hier vindt ook het parkeren plaats. 
In afwijking van de overige woningen in de nieuwe buurt is de 
oriëntatie van dit volume sterk naar buiten gericht.

Oriëntatie
De woningen rondom het centrale erf, zijn met de voorzijde
georiënteerd op het erf / de openbare ruimte.

Beeld aan de Langenhorsterweg
Het huidige beeld van de Langenhorsterweg wordt gerespecteerd. De 
groenstructuur aan de westzijde van de weg wordt gecontinueerd en 
vormt de begrenzing van de achterzijde van de percelen. Schuttingen 
zijn niet toegestaan; erfafscheidingen zijn groen en gaan op in het 
huidige (groene) beeld. De ontwikkeling krijgt aan deze zijde een 
besloten karakter.

STEDENBOUWKUNDIGE UITGANGSPUNTEN MODEL 1
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Op de kop van het gebied worden appartementen gerealiseerd. In 
het bestaande volume (de voormalige maalderij) worden maximaal 
3 studio’s gerealiseerd. Daarnaast zal er aan de noordzijde van en 
aansluitend aan de maalderij een nieuw appartementencomplex 
worden gerealiseerd met 3 bouwlagen, voor maximaal 3 
appartementen. Het gebouw markeert de entree van het gebied. 
Deze is gesitueerd op de locatie van de huidige entree van het 
fabrieksterrein. De structuur van de hoofdontsluiting heeft de 
uitstraling van een erf met beplanting, met daaromheen de woningen 
gesitueerd. De woningen zijn met de voorzijde georiënteerd op 
het nieuwe ‘erf’. De achtertuinen grenzen aan de randen van 
het gebied. Hierdoor ontstaat een informele, tamelijk besloten 
nieuwe buurt. Het parkeren wordt zoveel mogelijk op de kavels 
van de woningen opgelost. Voor de rijwoningen en appartementen 
wordt er een parkeercluster gerealiseerd haaks op de weg. Om de 
architectonische uitwerking van het bouwplan aan te laten sluiten 
bij de omgeving zijn de volgende stedenbouwkundige aspecten 
uitgangspunt bij de ontwikkeling.

Beeld aan de Schoolstraat
In het verkavelingsplan wordt het beeld aan de Schoolstraat 
gecontinueerd door middel van de positie van de vrijstaande 
woning aan de weg. De overige woningen worden ontsloten door 
middel van een inprikker tussen het appartementengebouw en de 
vrijstaande woning. Het appartementengebouw op de kop van het 
gebied vormt het beeldbepalende element. 

Massa en kapvorm
De kapvorm is in principe een zadeldak, andere kapvormen zijn 
eventueel mogelijk. De woning aan aan de Schoolstraat heeft 
een zadeldak met de nokrichting haaks op de Schoolstraat. De 
bebouwing in het achterliggende woongebied bestaat uit vrijstaande 
woningen, twee-onder-een-kap woningen en een rij van 3; er wordt 
aangesloten op de korrelgrootte van het buurtschap.

Kleur- en materiaalgebruik
Het kleur- en materiaalgebruik is in overeenstemming met de 
omgeving; er wordt aangesloten op het bebouwingsbeeld van het 
buurtschap. Bij de architectonische uitwerking van de bebouwing 
is een eigentijdse uitstraling en een moderne interpretatie van 
het traditionele bebouwingsbeeld mogelijk. Indien voldoende 
kwaliteit, is daarbij een afwijkende kleur- en materiaalgebruik 
ten opzichte van de omgeving mogelijk. Daarbij is de integratie 
van duurzaamheidsproducten in de gevel of kap mogelijk. De 
bebouwing is in samenhang ontworpen en heeft een gelijkwaardige 
uitstraling op zo’n manier dat de ontwikkeling als totaal een rustig 
beeld uitstraalt.

Ontsluiting / erf
De woningen worden door een inprikker vanaf de Schoolstraat 
ontsloten, net als de overige woningen in het buurtschap. De 
hoofdontsluiting heeft de uitstraling van een erf met beplanting, 
met daaromheen de woningen gesitueerd. Er is een tweede 
ontsluiting aanwezig aan de Langenhorsterweg.

Bestaande fabriek als markant element 
De groene rand rondom het gebied opent zich op de kop, op deze
plek vormt het fabrieksgebouw het beeldbepalende element van 
de nieuwe buurt. Het gebouw (de voormalige maalderij) is een 
transformatie van de voormalige melkfabriek op deze plek. Het 
gebouw bestaat uit een hoger volume met een zadeldak en borduurt 
qua uitstraling voort op het huidige beeld. Dit deel telt vier bouwlagen 
en biedt ruimte aan 3 studio’s en een ander functie. Het volume van 3 
bouwlagen heeft in de huidige situatie geen architectonische kwaliteit, 
dit deel wordt nieuw gerealiseerd, qua uitstraling wordt aangesloten 
bij het industriële karakter van de plek. Dit deel biedt ruimte aan 
3 appartementen en bergingen waardoor in totaal 6 appartementen 
worden gerealiseerd binnen het bestaande volume. Het gebouw 
wordt vanaf het binnenterrein ontsloten, hier vindt ook het parkeren 
plaats. In afwijking van de overige woningen in de nieuwe buurt is de 
oriëntatie van dit volume sterk naar buiten gericht.

Te handhaven bebouwing als identiteitsdrager van de plek
In model 2A blijven naast de maalderij twee gebouwen gehandhaafd. 
Het meest noordelijke (kantoor)gebouw wordt getransformeerd tot 
gebouw met drie starterswoningen. Dit gebouw is net als de andere 
bestaande bebouwing sterk georienteerd op de rand van het gebied. 
Dit vraagt aandacht voor de overgang openbaar / privé aan de westzijde 
van de tuinen. Het zuidelijke gebouw is een garagegebouw en wordt 
gehandhaafd als bijgebouw voor het meest zuidoostelijke perceel. 

Nieuwe bebouwing passend bij het industriele karakter
Aan de oostzijde ontstaat een afwisseling van oude en nieuwe 
bebouwing. Dit vraagt wat van het ontwerp van de nieuwe bebouwing 
en inrichting van de percelen.  In de architectonische uitwerking zal de 
aansluiting moeten worden gezocht bij de gebouwen op de belendede 
percelen en qua beeldkwaliteit en sfeer passen bij het industriele 
karakter van de plek.

STEDENBOUWKUNDIGE UITGANGSPUNTEN MODEL 2A

Stedenbouwkundige uitgangspunten  | Langenhorsterweg Deldenerbroek  |   20-12-2021



Sch
ool

stra
at

Langenhorsterw
eg

VERKAVELINGSPLAN MODEL 2A 

0        5     10m

1:500 / A3
Stedenbouwkundige uitgangspunten  | Langenhorsterweg Deldenerbroek  |   20-12-2021



Sch
ool

stra
at

Langenhorsterw
eg

0       10      20m

1:1000 / A3

Op de kop van het gebied worden appartementen gerealiseerd 
binnen het bestaande casco. In de voormalige maalderij worden 
maximaal 3 studio’s en een andere functie gerealiseerd. Binnen het 
bestaande volume grenzend aan de maalderij worden maximaal 2 
appartementen gerealiseerd. Dit deel heeft geen architectonische 
kwaliteit, het casco wordt wel hergebruikt. Het gebouw markeert 
de entree van het gebied. Deze is gesitueerd op de locatie van 
de huidige entree van het fabrieksterrein. De structuur van de 
hoofdontsluiting heeft de uitstraling van een erf met beplanting, 
met daaromheen de woningen gesitueerd. De woningen zijn met de 
voorzijde georiënteerd op het nieuwe ‘erf’. De achtertuinen grenzen 
aan de randen van het gebied. Hierdoor ontstaat een informele, 
tamelijk besloten nieuwe buurt. Het parkeren wordt zoveel mogelijk 
op de kavels van de woningen opgelost. Voor de rijwoningen en 
appartementen wordt er een parkeercluster gerealiseerd haaks op 
de weg. Om de architectonische uitwerking van het bouwplan aan te 
laten sluiten bij de omgeving zijn de volgende stedenbouwkundige 
aspecten uitgangspunt bij de ontwikkeling.

Beeld aan de Schoolstraat
In het verkavelingsplan wordt het beeld aan de Schoolstraat 
gecontinueerd door middel van de positie van een tweekapper 
aan de weg. De overige woningen worden ontsloten door middel 
van een inprikker tussen het appartementengebouw en de 
tweekapper. Het appartementengebouw op de kop van het gebied 
vormt het beeldbepalende element. 

Massa en kapvorm
De kapvorm is in principe een zadeldak, andere kapvormen zijn 
eventueel mogelijk. De woning aan aan de schoolstraat heeft 
een zadeldak met de nokrichting parallel aan de Schoolstraat. 
De bebouwing in het achterliggende woongebied bestaat uit 
vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap woningen en een rij van 
3; er wordt aangesloten op de korrelgrootte van het buurtschap.

Kleur- en materiaalgebruik
Het kleur- en materiaalgebruik is in overeenstemming met de 
omgeving; er wordt aangesloten op het bebouwingsbeeld van het 
buurtschap. Bij de architectonische uitwerking van de bebouwing 
is een eigentijdse uitstraling en een moderne interpretatie van 
het traditionele bebouwingsbeeld mogelijk. Indien voldoende 
kwaliteit, is daarbij een afwijkende kleur- en materiaalgebruik 
ten opzichte van de omgeving mogelijk. Daarbij is de integratie 
van duurzaamheidsproducten in de gevel of kap mogelijk. De 
bebouwing is in samenhang ontworpen en heeft een gelijkwaardige 
uitstraling op zo’n manier dat de ontwikkeling als totaal een rustig 
beeld uitstraalt.

Ontsluiting / erf
De woningen worden door een inprikker vanaf de Schoolstraat 
ontsloten, net als de overige woningen in het buurtschap. De 
hoofdontsluiting heeft de uitstraling van een erf met beplanting, 
met daaromheen de woningen gesitueerd. Er is een tweede 
ontsluiting aanwezig aan de Langenhorsterweg.

Bestaande fabriek als markant element 
De groene rand rondom het gebied opent zich op de kop, op deze
plek vormt het fabrieksgebouw het beeldbepalende element van 
de nieuwe buurt. Het gebouw (de voormalige maalderij) is een 
transformatie van de voormalige melkfabriek op deze plek. Het 
gebouw bestaat uit een hoger volume met een zadeldak en borduurt 
qua uitstraling voort op het huidige beeld. Dit deel telt vier bouwlagen 
en biedt ruimte aan 3 studio’s. Het volume van 3 bouwlagen heeft 
in de huidige situatie geen architectonische kwaliteit. Het casco 
wordt getransformeerd waarbij qua beeld -aansluiting wordt gezocht 
bij het industriële karakter van de plek. Dit deel biedt ruimte aan 2 
appartementen, een andere functie en bergingen waardoor in totaal 
5 appartementen worden gerealiseerd binnen het bestaande volume. 
Het gebouw wordt vanaf het binnenterrein ontsloten, hier vindt ook het 
parkeren plaats. In afwijking van de overige woningen in de nieuwe 
buurt is de oriëntatie van dit volume sterk naar buiten gericht.

Te handhaven bebouwing als identiteitsdrager van de plek
In model 2B blijven naast de maalderij twee gebouwen gehandhaafd. 
Het meest noordelijke (kantoor)gebouw wordt getransformeerd tot 
gebouw met drie starterswoningen. Dit gebouw is net als de andere 
bestaande bebouwing sterk georienteerd op de rand van het gebied. 
Dit vraagt aandacht voor de overgang openbaar / privé aan de westzijde 
van de tuinen. Het zuidelijke gebouw is een garagegebouw en wordt 
gehandhaafd als bijgebouw voor het meest zuidoostelijke perceel. 

Nieuwe bebouwing passend bij het industriele karakter
Aan de oostzijde ontstaat een afwisseling van oude en nieuwe 
bebouwing. Dit vraagt wat van het ontwerp van de nieuwe bebouwing 
en inrichting van de percelen.  In de architectonische uitwerking zal de 
aansluiting moeten worden gezocht bij de gebouwen op de belendede 
percelen en qua beeldkwaliteit en sfeer passen bij het industriele 
karakater van de plek.

STEDENBOUWKUNDIGE UITGANGSPUNTEN MODEL 2B
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Op de kop van het gebied worden appartementen gerealiseerd 
binnen het bestaande casco. In de voormalige maalderij worden 
maximaal 3 studio’s en een andere functie gerealiseerd. Binnen het 
bestaande volume grenzend aan de maalderij worden maximaal 3 
appartementen gerealiseerd. Dit deel heeft geen architectonische 
kwaliteit, het casco wordt wel hergebruikt. Het gebouw markeert 
de entree van het gebied. Deze is gesitueerd op de locatie van 
de huidige entree van het fabrieksterrein. De structuur van de 
hoofdontsluiting heeft de uitstraling van een erf met beplanting, 
met daaromheen de woningen gesitueerd. De woningen zijn met de 
voorzijde georiënteerd op het nieuwe ‘erf’. De achtertuinen grenzen 
aan de randen van het gebied. Hierdoor ontstaat een informele, 
tamelijk besloten nieuwe buurt. Het parkeren wordt zoveel mogelijk 
op de kavels van de woningen opgelost. Voor de rijwoningen en 
appartementen wordt er een parkeercluster gerealiseerd haaks op 
de weg. Om de architectonische uitwerking van het bouwplan aan te 
laten sluiten bij de omgeving zijn de volgende stedenbouwkundige 
aspecten uitgangspunt bij de ontwikkeling.

Beeld aan de Schoolstraat
In het verkavelingsplan wordt het beeld aan de Schoolstraat 
gecontinueerd door middel van een vrijstaande woning met 
de nok in de langsrichting aan de weg. De overige woningen 
worden ontsloten door middel van een inprikker tussen het 
appartementengebouw en de woning. Het appartementengebouw 
op de kop van het gebied vormt het beeldbepalende element. 

Massa en kapvorm
De kapvorm is in principe een zadeldak, andere kapvormen zijn 
eventueel mogelijk. De woning aan aan de schoolstraat heeft 
een zadeldak met de nokrichting parallel aan de Schoolstraat. 
De bebouwing in het achterliggende woongebied bestaat uit 
vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap woningen en een rij van 
3; er wordt aangesloten op de korrelgrootte van het buurtschap.

Kleur- en materiaalgebruik
Het kleur- en materiaalgebruik is in overeenstemming met de 
omgeving; er wordt aangesloten op het bebouwingsbeeld van het 
buurtschap. Bij de architectonische uitwerking van de bebouwing 
is een eigentijdse uitstraling en een moderne interpretatie van 
het traditionele bebouwingsbeeld mogelijk. Indien voldoende 
kwaliteit, is daarbij een afwijkende kleur- en materiaalgebruik 
ten opzichte van de omgeving mogelijk. Daarbij is de integratie 
van duurzaamheidsproducten in de gevel of kap mogelijk. De 
bebouwing is in samenhang ontworpen en heeft een gelijkwaardige 
uitstraling op zo’n manier dat de ontwikkeling als totaal een rustig 
beeld uitstraalt.

Ontsluiting / erf
De woningen worden door een inprikker vanaf de Schoolstraat 
ontsloten, net als de overige woningen in het buurtschap. De 
hoofdontsluiting heeft de uitstraling van een erf met beplanting, 
met daaromheen de woningen gesitueerd. Er is een tweede 
ontsluiting aanwezig aan de Langenhorsterweg.

Bestaande fabriek als markant element 
De groene rand rondom het gebied opent zich op de kop, op deze
plek vormt het fabrieksgebouw het beeldbepalende element van 
de nieuwe buurt. Het gebouw (de voormalige maalderij) is een 
transformatie van de voormalige melkfabriek op deze plek. Het 
gebouw bestaat uit een hoger volume met een zadeldak en borduurt 
qua uitstraling voort op het huidige beeld. Dit deel telt vier bouwlagen 
en biedt ruimte aan 3 studio’s en een ander functie. Het volume van 3 
bouwlagen heeft in de huidige situatie geen architectonische kwaliteit. 
Het casco wordt getransformeerd waarbij qua beeld -aansluiting 
wordt gezocht bij het industriële karakter van de plek. Dit deel biedt 
ruimte aan 3 appartementen en bergingen waardoor in totaal 6 
appartementen worden gerealiseerd binnen het bestaande volume. 
Het gebouw wordt vanaf het binnenterrein ontsloten, hier vindt ook 
het parkeren plaats. In afwijking van de overige woningen in de 
nieuwe buurt is de oriëntatie van dit volume sterk naar buiten gericht.

Te handhaven bebouwing als identiteitsdrager van de plek
In model 2C blijven naast de maalderij twee gebouwen gehandhaafd. 
Het meest noordelijke (kantoor)gebouw wordt getransformeerd tot 
gebouw met drie starterswoningen. Dit gebouw is net als de andere 
bestaande bebouwing sterk georienteerd op de rand van het gebied. 
Dit vraagt aandacht voor de overgang openbaar / privé aan de westzijde 
van de tuinen. Het zuidelijke gebouw is een garagegebouw en wordt 
gehandhaafd als bijgebouw voor het meest zuidoostelijke perceel. 

Nieuwe bebouwing passend bij het industriele karakter
Aan de oostzijde ontstaat een afwisseling van oude en nieuwe 
bebouwing. Dit vraagt wat van het ontwerp van de nieuwe bebouwing 
en inrichting van de percelen.  In de architectonische uitwerking zal de 
aansluiting moeten worden gezocht bij de gebouwen op de belendede 
percelen en qua beeldkwaliteit en sfeer passen bij het industriele 
karakater van de plek.
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 
 

Aan de Langenhorsterweg 6, in het buurtschap Deldenerbroek en in het buitengebied van Ambt Delden, 
bevindt zich een voormalige zuivelfabriek. De gemeente Hof van Twente is voornemens de locatie te 
herontwikkelen met woningbouw. De gewenste ontwikkeling betreft het realiseren van 14 woningen.  

Ten behoeve van de realisatie dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. In het kader van deze 
procedure is het benodigd de geluidbelasting ter plaatse van te realiseren woningen te toetsen aan het stelsel 
van voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In voorliggend geval 
betreft het enkel het aspect wegverkeerslawaai. 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In 
voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven. 
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HOOFDSTUD 2  WETTELIJK KADER 

2.1  Algemeen 

Artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, 
wijzigingsplan, uitwerkingsplan of bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
afwijking akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting aan 
de gevel van een geluidsgevoelig object als gevolg van de weg te bepalen. Onderzoek is enkel noodzakelijk 
indien een geluidsgevoelige bestemming zich binnen de wettelijke geluidszone van een weg bevindt. In de 
volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke geluidszone van wegen. 

2.2  Zone langs wegen 

Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone 
is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buitenstedelijk gebied is gelegen. In tabel 
1 worden de wettelijke geluidszones weergegeven. 

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 
1 of 2 200 m 250 m 
3 of 4 350 m 400 m 
5 of meer 350 m 600 m 

Tabel 1 Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl) 

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. 
Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg. 

Binnen de zone van een weg dient akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelasting op de 
binnen de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de Lden-waarde in dB 
bepaald. De Lden-waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de 
volgende waarden: 

• Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur); 
• Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB; 
• Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB. 

De berekende geluidsbelasting dient aan de voorkeurswaarde en indien nodig aan de uiterste grenswaarde 
van de Wgh worden getoetst. 

Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor: 

• Wegen die als woonerf zijn aangeduid; 
• Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. 

Het feit dat er voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een 
akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat er niet aan de 
voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, dient er een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. De 
geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van ‘een 
goede ruimtelijke ordening’.  

2.3 Grenswaarden 

In de Wgh worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op gevels van nog niet 
geprojecteerde woningen of gebouwen als vervangende nieuwbouw die binnen de geluidszone van een weg 
liggen. Met niet geprojecteerde woningen of gebouwen worden bedoeld: 

‘woningen of gebouwen waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning 
voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht niet toelaat’  
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De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere 
geluidsbelasting kunnen burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde vaststellen. Voor een hogere 
grenswaarde geldt een maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object. In tabel 2 is de 
hoogst mogelijke grenswaarde voor woningen als gevolg van wegverkeerslawaai weergegeven (artikel 83 
Wgh).  

Tabel 2 Hoogst mogelijke grenswaarde wegverkeerslawaai (Bron: wetten.overheid.nl) 

Het vaststellen van een hogere grenswaarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te 
reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke 
of financiële aard. Hierbij dient afgewogen te worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de 
geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.  

Bij het vaststellen van een hogere grenswaarde dient bij de bouwvergunningsaanvraag aangetoond te worden 
dat aan de gestelde geluidseisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan zoals in 
artikel 3.1 van het bouwbesluit en in artikel 4.4 van het Besluit geluidhinder genoemd wordt. 

2.4  Berekenen geluidsbelasting  

De geluidsbelasting dient per weg afzonderlijk berekend en aan de voorkeurswaarde getoetst te worden. 
Voordat de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB getoetst wordt, mag de berekende 
geluidsbelasting op basis van artikel 110g van de Wgv, aangevuld met artikel 3.4 van het Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012, worden verminderd. Reden hiervoor is de verwachting dat de geluidsproductie 
van motorvoertuigen steeds verder af zal nemen. De geluidsbelasting mag in de volgende situaties worden 
verminderd met: 

• 5 dB voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur; 

Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd 
met: 

• 4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57dB bedraagt; 
• 3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt; 
• 2 dB voor overige geluidsbelasting. 

Uit uitspraak 201304862/3/R2 van de Raad van State blijkt dat het voor wegen met een snelheidsregime van 
30 km/uur eveneens is toegestaan de geluidsbelasting met 5 dB te verminderen. Bij lagere snelheden wordt de 
geluidsemissie voornamelijk door motorgeluid veroorzaakt, bandengeluid speelt hierbij een minder grote rol. 
Toekomstige geluidsreductie is in de toekomst voornamelijk te verwachten door het gebruik van stillere 
motoren. De aftrek van 5 dB kan daardoor ook toegepast worden bij snelheden van 30 km/uur of minder.  

2.5  Gemeentelijk geluidsbeleid 

2.5.1 Algemeen 

De gemeente Hof van Twente beschikt over eigen gebiedsgericht geluidsbeleid. Hierin worden 7 gebiedstypen 
onderscheiden. Per gebiedstype is bepaald welke ambitie- en bovengrenswaarde moet worden gehanteerd. 
Het projectgebied ligt in het gebiedstype ‘Natuur en extensiveringsgebied’. Binnen dit gebiedstype wordt voor 
wegverkeerslawaai een ambitiewaarde van 43 dB (rustig) en in beginsel een bovengrenswaarde van 53 dB 
(onrustig) gehanteerd. 

Voor ontheffing van de gemeentelijke ambitiewaarde voor wegverkeerslawaai tot de wettelijke 
voorkeurswaarde geldt de in de beleidsregel hogere grenswaarde genoemde systematiek. 

Locatie woning Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai 
Stedelijk gebied 63 dB 
Buitenstedelijk gebied 53 dB 
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2.5.2 Hogere waarde 

Met een goede ruimtelijke ordening kan een goede geluidskwaliteit worden bereikt. Dit kan betekenen dat 
voldoende afstand wordt gehouden tussen geluidsbron en ontvanger, waarmee geluidsknelpunten worden 
voorkomen. Aangezien ruimte schaars is en we ook te maken hebben met bestaande situaties, kan de 
oplossing niet altijd in de ruimtelijke ordening worden gevonden. Bij het nemen van maatregelen ter 
beperking van geluidhinder legt de Wgh de prioriteit bij maatregelen aan de bron, zoals toepassing van stille 
wegdekken. Als daarmee onvoldoende effect wordt bereikt, komen maatregelen in de overdrachtssfeer 
(wallen of schermen) in aanmerking. Als laatste worden maatregelen bij de ontvanger (bijvoorbeeld 
gevelisolatie) overwogen. De achtergrondgedachte van deze volgorde is om een zo klein mogelijk gebied aan 
een hoog geluidniveau bloot te stellen. Dit leidt tot efficiënt gebruik van de ruimte. 

In de regel wordt door of namens de initiatiefnemer van het bestemmingsplan, bouwplan, of de 
aanleg/reconstructie van een weg of spoorweg in de voorbereidende fase een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd. Uit dit akoestisch onderzoek zal blijken of er een procedure hogere grenswaarde doorlopen moet 
worden. Het akoestisch onderzoek geeft inzicht in de geluidbelasting voor het maatgevende jaar (10 jaar na 
vaststelling bestemmingsplan). Ook dient onderzocht te worden of er bronmaatregelen, en/of 
overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn om de toekomstige geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde te 
beperken. Indien dat niet mogelijk is dan dient dat voldoende gemotiveerd te worden. In de Wgh zijn de 
ontheffingsgronden (te beschouwen als hoofdcriteria) opgenomen op grond waarvan van de 
voorkeursgrenswaarde kan worden afgeweken en een hogere geluidsbelasting kan worden vastgesteld.  
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HOOFDSTUK 3  UITGANGSPUNTEN 

3.1 Situatie projectgebied 

Het voornemen bestaat om ter plaatse van de bedrijfslocatie van een voormalige zuivelfabriek 14 woningen te 
realiseren. De 14 woningen zijn onderverdeeld in de volgende woningtypen: 

• 4 (levensloopbestendige) appartementen; 
• 3 rijtjeswoningen;  
• 4 twee-onder-een-kapwoningen; 
• 3 vrijstaande woningen. 

In afbeelding 3.1 is de gewenste situatie weergegeven. Het projectgebied ligt binnen de wettelijke geluidszone 
van de Langenhorsterweg (ten westen) en de Schoolstraat (ten noorden).  

 
Afbeelding 3.1 Gewenste situatie Bron: Rho Adviseurs voor de leefruimte) 

In tabel 3 is weergegeven welke uitgangspunten in voorliggend onderzoek voor het rekenmodel zijn 
gehanteerd.  

Tabel 3 Uitgangspunten onderzoek wegverkeerslawaai (Bron: BJZ.nu) 

3.2 Verkeersgegevens 

De gemeente Hof van Twente beschikt niet over verkeerscijfers van de Langenhorsterweg en de Schoolstraat 
ter plaatse van het projectgebied. Er is daarom onderzocht wat de maximale etmaalintensiteit is waarmee aan 
de voorkeurswaarde van 48 dB in het kader van de Wgh voldaan wordt. Hierbij is uitgegaan van een 
uurverdeling met voornamelijk voertuigbewegingen overdag en een voertuigverdeling met voornamelijk lichte 
motorvoertuigen, aangezien het vanwege de functies van de Schoolstraat en Langenhorsterweg in het 
omliggende wegennet aannemelijk is dat de wegen niet als doorgaande wegen worden gebruikt worden en 
dat nacht- en zwaar verkeer niet of nauwelijks van de wegen gebruik maken.  

Locatie projectgebied Buitenstedelijk gebied 
Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai 53 dB 
Wgh van toepassing Nee 
Vermindering geluidsbelasting Langenhorsterweg 5 dB 
Vermindering geluidsbelasting Schoolstraat 5 dB 
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Met een etmaalintensiteit van 700 voertuigen kan voor zowel de Langenhorsterweg als de Schoolstraat aan de 
voorkeurswaarde van 48 dB worden voldaan. Het is niet aannemelijk dat de etmaalintensiteit daadwerkelijk zo 
hoog ligt. De directe omgeving van het projectgebied bestaat uit circa 16 woningen, een camping en een 
groothandel in machines. Daarnaast worden er 14 woningen in het projectgebied gerealiseerd. De camping is 
op de Almelosestraat ontsloten en wordt dan ook buiten beschouwing gelaten. 

Woningtype koop Verkeersgeneratie 
per woning 

Aantal woningen 
bestaand 

Aantal woningen 
projectgebied 

Verkeersgeneratie 
totaal 

Vrijstaand 8,2  4 4 65,6 
Twee-onder-een-
kap 7,8 12 4 124,8 

Rijwoning 
(tussen/hoek) 7,4 0 3 22,2 

Appartementen 
(middensegment) 6,0 0 3 18,0 

Totaal 230,6 

Tabel 4 uitgangspunten verkeersgeneratie woningen 

De verkeersgeneratie als gevolg van de bestaande en de te realiseren woningen bedraagt 230,6 
voertuigbewegingen per etmaal. De groothandel in machines heeft een bruto vloeroppervlak (bvo) van 440 
m2. Voor een dergelijke functie geldt een verkeersgeneratie van 10 vervoersbewegingen per 100 m2 bvo. De 
verkeersgeneratie ten behoeve van de groothandel in machines bedraagt dan ook (4,4*10 =) 44 
verkeersbewegingen per etmaal. 

Gelet op de functies in en rondom het projectgebied is een verkeersintensiteit van (230,6 + 44 =) circa 275 
verkeersbewegingen per etmaal aannemelijk. Uitgaande van een autonome jaarlijkse groei van het aantal 
verkeersbewegingen van 1% zal het aantal verkeersbewegingen in het jaar 2030 ongeveer 307 bedragen. De 
700 verkeersbewegingen waar in dit akoestisch onderzoek mee gerekend is, is dan ook een worst case 
scenario.  

In tabel 5 zijn de weg- en verkeersgegevens uiteengezet zoals deze zijn gebruikt ten behoeve van het 
berekenen van de geluidsbelasting. 

Tabel 5 Weg- en verkeergegevens Langenhorsterweg en Schoolstraat 

  

Weg- en verkeersgegevens Langenhorsterweg Schoolstraat 
Etmaalintensiteit 2030 weekdag (prognose) 700 700 
Uurintensiteit dag/avond/nacht (%) 6,80/3,30/0,65 6,80/3,30/0,65 
Lichte motorvoertuigen dag/ avond/ nacht 
(%) 

97,00/97,00/97,00 97,00/97,00/97,00 

Middelzware vrachtwagens dag/ avond/ 
nacht (%) 

2,00/2,00/2,00 2,00/2,00/2,00 

Zware vrachtwagens dag/ avond/ nacht (%) 1,00/1,00/1,00 1,00/1,00/1,00 
Wettelijke rijsnelheid (km/uur) 60 60 
Wegdektype referentiewegdek referentiewegdek 
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HOOFDSTUK 4  RESULTATEN 

4.1 Berekeningen 

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het 
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.  

Bij de berekening is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 1,0 (akoestisch zacht). In het model zijn de 
volgende zaken opgenomen: 

- wegen met intensiteiten; 
- gebouwen inclusief hoogte; 
- verharde bodemgebieden; 
- rekenpunten op 1,5, 4,5 (en 7,5 meter ter plaatse van de appartementen) op de naar de weg 

gekeerde gevels. 

In bijlage 1 is een uitsnede van het rekenmodel weergegeven.  

4.2 Geluidsbelasting 

Ter plaatse van de te realiseren woningen bedraagt de geluidsbelasting door wegverkeerslawaai maximaal 48 
dB (inclusief 5dB aftrek). In tabel 5 is dit weergegeven.  

Tabel 6 Geluidsbelasting wegverkeerslawaai 

De gevels van de appartementen betreft noord- en oostgevel van ‘Gebouw 1’. De gevel van de rijtjeswoningen 
betreft de noordwestgevel van ‘Gebouw 1’. ‘Gebouw 2’ en ‘Gebouw 3’ betreffen vrijstaande woningen. De 
overige woningen zijn niet in het model opgenomen, aangezien deze op grotere afstand van de relevante 
wegen liggen dan de in het model opgenomen woningen. De geluidbelasting op de gevels is daarmee 
eveneens lager.  

Op basis van de resultaten weergegeven in tabel 6 kan worden geconcludeerd dat aan de voorkeurswaarde 
van 48 dB wordt voldaan.  

In bijlage 2 zijn de rekenresultaten opgenomen.  

4.3 Hogere waarde 

Er wordt aan de grenswaarde van 48 dB voldaan. Een hogere waarde is dan ook niet benodigd. Er wordt echter 
niet aan de ambitiewaarde van 43 dB voldaan, waardoor een ontheffing benodigd is. In de volgende paragraaf 
wordt hier nader op ingegaan. 

Gevel Hoogte rekenpunt Geluidsbelasting 
Langenhorsterweg 

Geluidsbelasting 
Schoolstraat 

Gebouw 1 noordwestgevel 
1,5 meter -- 48 dB 
4,5 meter -- 48 dB 

Gebouw 1 noordgevel 
1,5 meter -- 45 dB 
4,5 meter -- 45 dB 
7,5 meter -- 45 dB 

Gebouw 1 oostgevel 
1,5 meter 48 dB 33 dB 
4,5 meter 48 dB 35 dB 
7,5 meter 48 dB 35 dB 

Gebouw 2 
1,5 meter 47 dB 22 dB 
4,5 meter 47 dB 24 dB 

Gebouw 3 
1,5 meter 47 dB 18 dB 
4,5 meter 47 dB 20 dB 
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4.4 Maatregelen verminderen geluidsbelasting 

4.4.1 Algemeen 

Aangezien de ambitiewaarde van 43 dB wordt overschreden is onderzoek naar geluidsreducerende 
maatregelen benodigd. Er wordt allereerst op bronmaatregelen ingegaan. Vervolgens wordt ingegaan op 
overdrachtsmaatregelen. 

4.4.2 Bronmaatregelen 

Het geluid van een voertuig wordt veroorzaakt door het motorgeluid en het geluid van de banden. Vooral 
vrachtwagens zijn de afgelopen jaren veel stiller geworden. In het rekenmodel is hier al rekening mee 
gehouden. Daarnaast is de verwachting dat voertuigen in de toekomst nog stiller worden. Hier wordt rekening 
mee gehouden door de in paragraaf 2.4 beschreven aftrek toe te passen. De initiatiefnemer van het bouwplan 
waar voorliggend onderzoek voor wordt uitgevoerd heeft geen invloed op het reduceren van het geluid van 
voertuigen. Daarnaast heeft de initiatiefnemer ook geen invloed op de samenstelling van het verkeer, de 
verkeersintensiteit en het snelheidsregime. 

Een aanpassing van het wegdektype kan zorgen voor een reductie van het bandengeluid van voertuigen en 
daarmee het geluid van een voertuig. Het huidige wegdek betreft referentiewegdek. Bij een snelheidsregime 
van 60 km/uur levert het vervangen van het huidige referentiewegdek door DDL-A of DDL-B wegdek een 
reductie van circa 1,5 a 2,5 dB op. Hiermee wordt de ambitiewaarde nog steeds overschreden. Daarnaast 
brengt het aanbrengen van stiller wegdek hoge kosten met zich mee. Per vierkante meter kost stiller wegdek 
circa €70 (excl. Btw). Uitgaande van een wegvlak van circa 7 meter breed en 200 meter lang bedragen de 
totale kosten circa €98.000 (excl. Btw). De wegbeheerder zal daarnaast niet instemmen met het stiller maken 
van een klein deel van de weg, omdat dit tot onderhoudtechnische problemen leidt. Vanuit civieltechnisch 
oogpunt is het aanbrengen van stiller asfalt dus niet haalbaar. 

4.4.3 Overdrachtsmaatregelen 

Een grotere afstand tussen de gevel en de weg zorgt voor een lagere geluidsbelasting op de gevel. Om een 
lagere geluidsbelasting van 2 dB te realiseren moet de afstand tussen de gevel en de weg met 50% worden 
vergroot. Om aan de ambitiewaarde te kunnen voldoen dienen de te realiseren woningen circa 35 meter naar 
achteren verplaatst te worden. Er is onvoldoende ruimte om de woningen op een dergelijke afstand van de 
weg te realiseren. Daarnaast is het vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk. Het plaatsen van 
geluidsschermen langs de weg is stedenbouwkundig eveneens onwenselijk. Daarnaast is de hooggelegen 
bouwlaag niet af te schermen en brengt het plaatsen van een geluidscherm hoge kosten met zich mee. 

4.4.4 Conclusie maatregelen 

De maatregelen die getroffen kunnen worden om aan de ambitiewaarde te voldoen ontmoeten bezwaren van 
stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. 
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HOOFDSTUK 5  CONCLUSIE 
 

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Lankenhorsterweg en Schoolstraat bedraagt ter 
plaatse van de te realiseren woningen hoogstens 48 dB. Er wordt daarmee niet aan de ambitiewaarde voldaan. 
Maatregelen om wel aan de ambitiewaarde te voldoen kunnen rekenen op zwaarwegende bezwaren. Er wordt 
wel aan de voorkeurswaarde van 48 dB voldaan, waarmee ter plaatse van de te realiseren woningen sprake is 
van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wat betreft het aspect wegverkeerslawaai.  
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Bijlage 1 Rekenmodel 
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Bijlage 2 Rekenresultaten 

  



Resultatentabel Langenhorsterweg

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langenhorsterweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

G1 oost_A Oostgevel gebouw 1 1,50 47,94 44,80 37,75 48,25
G1 oost_B Oostgevel gebouw 1 4,50 48,17 45,03 37,98 48,48
G1 oost_C Oostgevel gebouw 1 7,50 47,78 44,64 37,59 48,09
G2_A Gebouw 2 1,50 46,64 43,50 36,45 46,95
G2_B Gebouw 2 4,50 47,04 43,90 36,85 47,35

G3_A Gebouw 3 1,50 46,37 43,23 36,18 46,68
G3_B Gebouw 3 4,50 46,80 43,66 36,61 47,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-6-2019 12:57:40Geomilieu V4.41



Resultatentabel Schoolstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schoolstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

G1 noord_A noordgevel gebouw 1 1,50 44,67 41,53 34,47 44,98
G1 noord_B noordgevel gebouw 1 4,50 44,86 41,72 34,67 45,17
G1 noord_C noordgevel gebouw 1 7,50 44,55 41,41 34,36 44,86
G1 nwest_A noordwestgevel gebouw 1 1,50 47,56 44,42 37,37 47,87
G1 nwest_B noordwestgevel gebouw 1 4,50 47,73 44,59 37,53 48,04

G1 oost_A Oostgevel gebouw 1 1,50 33,06 29,92 22,87 33,37
G1 oost_B Oostgevel gebouw 1 4,50 34,40 31,26 24,21 34,71
G1 oost_C Oostgevel gebouw 1 7,50 34,29 31,15 24,10 34,60
G2_A Gebouw 2 1,50 21,50 18,36 11,31 21,81
G2_B Gebouw 2 4,50 23,27 20,13 13,08 23,58

G3_A Gebouw 3 1,50 17,94 14,80 7,75 18,25
G3_B Gebouw 3 4,50 19,29 16,15 9,10 19,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-6-2019 12:58:43Geomilieu V4.41
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Bijlage 3 Itemeigenschappen 



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D))

Sstraat Schoolstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60
Lhweg Langenhorsterweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60

26-6-2019 12:53:43Geomilieu V4.41



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

Sstraat  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60
Lhweg  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60

26-6-2019 12:53:43Geomilieu V4.41



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4)

Sstraat --  60  60  60 --    700,00   6,80   3,30   0,65 --
Lhweg --  60  60  60 --    700,00   6,80   3,30   0,65 --

26-6-2019 12:53:43Geomilieu V4.41



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4)

Sstraat -- -- -- --  97,00  97,00  97,00 --   2,00   2,00   2,00 --
Lhweg -- -- -- --  97,00  97,00  97,00 --   2,00   2,00   2,00 --

26-6-2019 12:53:43Geomilieu V4.41



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4)

Sstraat   1,00   1,00   1,00 -- -- -- -- --     46,17     22,41      4,41 --
Lhweg   1,00   1,00   1,00 -- -- -- -- --     46,17     22,41      4,41 --

26-6-2019 12:53:43Geomilieu V4.41



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125

Sstraat      0,95      0,46      0,09 --      0,48      0,23      0,05 --   71,03   79,01
Lhweg      0,95      0,46      0,09 --      0,48      0,23      0,05 --   71,03   79,01

26-6-2019 12:53:43Geomilieu V4.41



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250

Sstraat   84,61   91,35   98,33   94,72   87,90   77,31   67,89   75,87   81,47
Lhweg   84,61   91,35   98,33   94,72   87,90   77,31   67,89   75,87   81,47

26-6-2019 12:53:43Geomilieu V4.41



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500

Sstraat   88,21   95,19   91,58   84,76   74,17   60,83   68,82   74,42   81,15
Lhweg   88,21   95,19   91,58   84,76   74,17   60,83   68,82   74,42   81,15

26-6-2019 12:53:43Geomilieu V4.41



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500

Sstraat   88,14   84,53   77,70   67,11 -- -- -- --
Lhweg   88,14   84,53   77,70   67,11 -- -- -- --

26-6-2019 12:53:43Geomilieu V4.41



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

Sstraat -- -- -- --
Lhweg -- -- -- --

26-6-2019 12:53:43Geomilieu V4.41



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E

W3      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
W2      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
W1 oost Oostgevel woning 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
W1 nwest noordwestgevel woning 1      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
W1 noord noordgevel woning 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

26-6-2019 12:53:43Geomilieu V4.41



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Hoogte F Gevel

W3 -- Ja
W2 -- Ja
W1 oost -- Ja
W1 nwest -- Ja
W1 noord -- Ja

26-6-2019 12:53:43Geomilieu V4.41



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

Weg Langenhorsterweg -- 3,00m (L/R) 0,00
Weg Schoolstraat -- 3,00m (L/R) 0,00

26-6-2019 12:53:43Geomilieu V4.41



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125

Woning Schoolstraat 14-16     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
Bijgebouw Schoolstraat 14-16     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
Bijgebouw Schoolstraat 14-16     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
Woning Zuivelstraat 1-3     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
Bijgebouw Zuivelstraat 1-3     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80

G1 Gebouw 1    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
G2 Gebouw 2     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80
G3 Gebouw 3     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80

26-6-2019 12:53:43Geomilieu V4.41



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Woning 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bijgebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bijgebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Woning 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bijgebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G2 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G3 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26-6-2019 12:53:43Geomilieu V4.41
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1 INLEIDING 

 
In opdracht van Sigma Bouw & Milieu is door Ortageo Noordoost B.V. een verkennend bodemonderzoek conform 
NEN 5740 en NEN 5707 uitgevoerd op de locatie Langenhorsterweg 6 in Ambt Delden (gemeente Hof van Twente).  
 
De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen aanvraag van een omgevingsvergunning (bouw woningen). 
 
Het doel van het onderzoek is om door het bepalen van de actuele bodemkwaliteit vast te stellen of de locatie 
geschikt is voor het beoogde gebruik. 
 
In dit rapport worden de resultaten van het vooronderzoek weergegeven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 zijn de 
hypothese en de onderzoekstrategie beschreven. De veldwerkzaamheden zijn in hoofdstuk 4 en het laboratorium-
onderzoek is in hoofdstuk 5 beschreven. Het rapport wordt besloten met een samenvatting, de conclusies en de 
aanbevelingen (hoofdstuk 6). In de appendix zijn de verschillende kaders van het onderzoek beschreven 
(waaronder wet-/regelgeving en toetsingskader) en is de verantwoording opgenomen. 
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2 VOORONDERZOEK 

 
Voor de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd. Doel van het voor-
onderzoek is het achterhalen van (potentieel) bodemverontreinigende activiteiten die nu plaatsvinden of in het 
verleden hebben plaatsgevonden op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie.  

 Bronnen 

In onderstaande tabel zijn de in het kader van het vooronderzoek geraadpleegde bronnen weergeven.  
 
Tabel 1: Geraadpleegde bronnen 
Nr. Bron Verwijzing/toelichting 
1 Topografische kaart, kadastrale gegevens Kadaster, opgenomen in bijlage 1  

2 
Schriftelijke informatie van Sigma Bouw & Miliieu  en 
mondelinge informatie van de eigenaar/gebruiker van de 
onderzoekslocatie (de heer B. Mets) 

Verwerkt in dit hoofdstuk 

3 Gemeente Hof van Twente Verwerkt in dit hoofdstuk 

4 

Internetbronnen:  
A. Actuele luchtfoto’s en straatoverzichten www.google.nl/maps  
B. Historische topografische kaarten www.topotijdreis.nl 
C. TNO-NITG (gegevens bodemopbouw / grondwater) www.dinoloket.nl 
D. Bodemloket (dossiervermelding onderzoek / sanering) www.bodemloket.nl 
E. Provinciale bodematlas geo.overijssel.nl/viewer/app/master/v1 
F. Ligging kabels en leidingen www.klic-online.nl 
G. Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) bagviewer.kadaster.nl 

5 Locatiebezoek, foto's onderzoekslocatie 
Locatiebezoek is uitgevoerd op 13 september 2019 met 
de eigenaar en tevens gebruiker heer B. Mets. Gegevens 
zijn verwerkt in dit hoofdstuk 

6 Eigen archief Ortageo Verwerkt in dit hoofdstuk 

7 

Rapporten en beschikking   

Onderzoekslocatie 
A. Verkennend bodemonderzoek Langenhorsterweg  6 te 

Ambt Delden 
Tauw, projectnummer 3877205, 14 november 2000 

B. Actualisatie onderzoek Langenhorsterweg  6 te Ambt 
Delden Tauw, projectnummer R002-3877205, 14 november 2000 

C. Neder onderzoek Langenhorsterweg  6 te Ambt 
Delden Tauw, projectnummer 3901386, 5 januari 2001 

D. Aanvullend bodemonderzoek Langenhorsterweg  6 te 
Ambt Delden Tauw, projectnummer 3943364, 16 augustus 2001 

E. Verkennend bodemonderzoek op het perceel 
Langenhorsterweg  6 te Ambt Delden Dibec, projectnummer 461.241/MBW, 10 oktober 2002 

F. Historisch onderzoek Langenhorsterweg 6 te Ambt 
Delden (gemeente Hof van Twente) 

Combinatie Consulmij Milieu & MUG Ingenieursbureau, 
rapportnummer HOOV001, december 2008 

G. Beschikking saneringsplan Provincie Overijssel, WH/2001/2255, 21 juni 2001 

Zuidelijk aangrenzend perceel  

H. Historisch onderzoek C1735021196 te Ambt Delden 
(gemeente Hof van Twente)  

Combinatie Consulmij Milieu & MUG Ingenieursbureau, 
rapportnummer HOOV099, oktober 2008 
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 Algemene gegevens 

De algemene gegevens over de locatie zijn weergegeven in de volgende tabel.  
 
Tabel 2: Algemene locatiegegevens 
Adres  Langenhorsterweg 6 in Ambt Delden 

Kadastrale aanduiding Gemeente Delden, sectie P, nummer 468 

Oppervlakte Circa 7.721 m² 

Eigenaar BM Vastgoed B.V. 

Algemene omschrijving Buiten gebruik zijnde bedrijfsterrein 

Bebouwing Op het noordelijke deel van het perceel hoofdgebouw met diverse bijgebouwen. Het zuidelijke 
deel is onbebouwd, braakliggend. 

Terreinverharding Noordelijk deel: klinkers, stelconplaten en inpandig beton of klinkers 
Zuidelijk terreindeel: stelconplaten of onverhard 

 
De globale situering van de onderzoekslocatie is op onderstaande afbeelding met een gele lijn aangegeven. 
 

 
Afbeelding 1: Luchtfoto onderzoekslocatie (bron Google Maps) 

 Bodemgebruik 

In de tabel op de volgende pagina zijn de beschikbare gegevens weergegeven over het historisch, huidig en 
toekomstig gebruik van respectievelijk de onderzoekslocatie en de directe omgeving. In bijlage 7a zijn plattegronden 
opgenomen met de indeling van de bebouwing en de verdachte activiteiten. 
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Tabel 3: Beschrijving bodemgebruik  
Omschrijving Gebruik Potentieel bodembedreigende activiteiten en situaties 
Onderzoekslocatie 

Historisch 

Zuivelfabriek en graanmalerij 
• 1914 - 1982: Cooperatieve Stoomzuivel-

fabriek en landbouwvereniging De 
Vooruitgang 

Ontsmettings- en 
reinigingsmiddelenproductie: 
• 1984: Delco Chemie 
• 1993: Kleencare Hygiëne 
Overige kunstofproductenindustrie 
• 2003: Desmepol (geen productie op deze 

locatie) 

• Kolenopslag (1914 - 1955) 
• Opslag koperslakkenbloem (voor 1965) 
• Ondergrondse diesel en benzinetank met pompeiland 

vanaf 1963,(in 1980 verwijderd en gesaneerd) 
• (Voormalige) bovengrondse stookolietank (onbekend - 

1982) en hbo-tank (2005 - nu) 
• Brandplaats 
• Bedrijfsriool 
• Opslag logen en zuren, reinigings- en ontvettingsmiddelen 
• Calamiteit in 1995: 500 kg fosforzuur van de heftruck 

gevallen 
• Opslag kunststofgranulaat en chemicaliën 

Huidig • Buiten gebruik zijnde bedrijfslocatie 
Desmopol 

• Opslag granulaat in big bags en op diverse plaatsen 
opslag chemicaliën. 

Toekomstig • Woningbouw • Geen 

Directe omgeving 
Historisch • Bos • Zuid: In het historisch onderzoek van het zuidelijk 

aangrenzende perceel (bron 7G) wordt gesproken over 
een ophooglaag met industrieel en bedrijfsafval vanaf 
1981 

• Overige zijden: geen 

Huidig en 
toekomstig 

• Noord - en zuidzijde: bos 
• Oostzijde: straat en bos 
• Westzijde: woningen  

 

 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Op de onderzoekslocatie 

Uit de beschikbare bodemonderzoeksrapporten(bron 7A t/m 7G) blijkt het volgende: 
• Nabij de voormalige ondergrondse brandstoftanks was de bovengrond sterk verontreinigd met minerale olie. 

Het grondwater is licht verontreinigd met aromaten (bron 7A). Tijdens de verwijdering van de ondergrondse 
tanks is de grond gesaneerd. In het nadien uitgevoerde aanvullende onderzoek (bron 7D) is dit geverifieerd. 
Hierbij zijn geen gehalten aan minerale olie boven de tussenwaarde aangetoond (zie bijlage 6D). De exacte  
locatie van de uitgevoerde sanering is niet bekend. Er is geen tekening beschikbaar. In de 
Omgevingsrapportage wordt geconcludeerd dat 1.162 ton verontreinigde grond is afgevoerd naar 
Boeldershoek,  

• Op het noordelijke deel van de locatie zijn lichte tot matige gehalten aan PAK in de grond aangetoond. Deze 
zijn waarschijnlijk gerelateerd aan de visueel waargenomen sintels, kolenresten, slakken en puindeeltjes tot 
een diepte van 0,5 à 1,0 m -mv (bron 7A en 7D). 

• Op het noordelijke terreindeel is sprake van een sterke verontreiniging met koper in het grondwater, waarvan 
de globale verontreinigingscontour is aangegeven in de afbeelding op de volgende pagina. De verontreiniging 
is waarschijnlijk veroorzaakt door de opslag van koperslakkenbloem (bron 7C). Het betreft een geval van 
ernstige verontreiniging, meer dan 100 m3 grondwater is verontreinigd, Het geval is in juni 2001 beschikt als 
ernstig, maar niet urgent (bron 7G). 

• In het grondwater aan de noordzijde is de concentratie trichloormethaan in 1992 licht verhoogd. Dit is in 2001 
niet bevestigd (bron 7D). 

• In de bovengrond van het zuidelijke braakliggende terreindeel is in 2002 een licht verhoogd gehalte aan EOX 
gemeten (bron 7E). De overige parameters zijn niet verhoogd. De ondergrond is niet verontreinigd. In het 
grondwater is de concentratie zink matig tot sterk verhoogd. Op basis van informatie van de gemeente blijkt 
dat zink binnen de gemeente vaker zonder duidelijke aanwijsbare bron verhoogd aanwezig is. 
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Afbeelding 2: Streefwaarde-contour verontreiniging met zware metalen in het grondwater 
 
In de directe omgeving 

Voor zover bekend is er in de directe omgeving alleen een historisch onderzoek uitgevoerd en zijn er geen bodem-
onderzoeken uitgevoerd. Op het zuidelijk aangrenzende perceel wordt in het historisch onderzoek (bron 7F) 
gesproken van een ophooglaag met industrieel en bedrijfsafval. Als startjaar wordt 1981 aangegeven. 

 Bodemopbouw en geohydrologie 

De regionale geo(hydro)logische bodemopbouw is weergegeven in de figuur op de volgende pagina. 
 
De grondwaterstand van het eerste watervoerende pakket bedraagt regionaal gezien circa 1,5 m –mv. Regionaal 
gezien is de stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoerend pakket westelijk. Nabij de onder-
zoekslocatie is oppervlaktewater aanwezig, de Twickeler vaart. Deze heeft mogelijk invloed op de 
grondwaterstanden en de –fluctuaties. 
 
De locatie ligt voor zover bekend niet in het intrekgebied van een grondwaterwinning of een grondwater-
beschermingsgebied. Voor zover bekend wordt er op en in de directe omgeving van de locatie niet op relevante 
schaal grondwater door bedrijven en particulieren onttrokken.  
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Figuur 1: Geohydrologisch model gebaseerd op REGIS II.1 (bron 4) 

 Diepte (m -mv) Lithologie Geologische formatie Geohydrologische eenheid  

 

0,0 - 0,5 Zandige eenheid Antropogeen Deklaag  

0,5 - 2,0 Zandige eenheid 1 Boxtel 1ste watervoerend pakket  

2,0 - 8,3 Zandige eenheid 2 Drente 1ste watervoerend pakket  

8,3 - 9,8 Kleiige eenheid 3 Drente, laagpakket Gieten 1ste scheidende laag  

9,8 - 10,5 Zandige eenheid 2 Drente 2de watervoerend pakket  

10,5 - 20,7 Kleiige eenheid 4 Breda slecht doorlatende basis  

1 hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, met weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind  
2 hoofdzakelijk bestaande uit grof en midden zand, weinig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor klei 

3 hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei weinig klei, fijn, midden en grof zand, een spoor grind en een kans op stenen, keien 
en blokken 

4 hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei en klei, weinig fijn en midden zand en een spoor bruinkool en glauconietzand 
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3 HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE 

 Hypothese 

Chemische parameters (NEN 5740) 

De locatie is ‘verdacht’ voor een grond- en/of grondwaterverontreiniging met zware metalen, PAK en/of minerale 
olie; op basis van het vooronderzoek wordt verwacht dat sprake is geweest van een diffuse of lokale 
bodembelasting gedurende de lange periode dat op de locatie bedrijvigheid heeft plaatsgevonden. 
 
Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende verdachte deellocaties onderscheiden:  
A. het spoellokaal (opslag koperslakkenbloem); 
B. bedrijfsriolering; 
C. voormalige bovengrondse brandstoftank én ondergrondse brandstoftanks en pompeiland; 
D. voormalige kolenopslag; 
E. opslag zuren (2x). 
 
Ter plaatse van de eerder geconstateerde grondwaterverontreiniging met koper is een actualisatie-onderzoek 
uitgevoerd.  
 
Het overige, zuidelijke deel van de onderzoekslocatie kent geen bedrijfsmatig gebruik en heeft braak gelegen. Dit 
terreindeel is ‘onverdacht’ voor grond- en/of grondwaterverontreiniging en is als aparte deellocatie beschouwd. 
 
Asbest (NEN 5707) 

De locatie is als ‘verdacht’ aangemerkt ten aanzien van verontreiniging met asbest in de bodem omdat/vanwege:  
• tijdens eerdere bodemonderzoeken een bijmenging met puin is waargenomen, 
• op de asbestkansenkaart is aangegeven dat een grote kans op de aanwezigheid van asbest bestaat en  
• vanwege de asbestproblematiek in de gemeente Hof van Twente. 
Een verontreiniging met asbest is mogelijk diffuus en heterogeen verspreid aanwezig in de bovengrond. 

 Onderzoeksstrategie 

Chemische parameters (NEN 5740) 

In onderstaande tabel zijn per (verdachte) deellocatie de strategie en verdachte parameters weergegeven. Daar 
waar mogelijk zijn potentieel verdachte deellocaties gecombineerd omdat deze naast elkaar of op korte afstand van 
elkaar zijn gelegen.  
Om inzicht te krijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de ondergrond is voor de ondergrond de strategie voor 
een 'onverdachte niet-lijnvormige locatie' (ONV-NL) gekozen. Dat betekent dat één of meerdere boringen dieper 
zijn doorgezet en de ondergrond analytisch is onderzocht.  
 
Tabel 4: Onderzoeksstrategie deellocaties 

Deellocatie Oppervlakte (m2) Strategie NEN 5740 
A 
B 

Spoellokaal 
Bedrijfsriolering (deels) 750 VED-HE-NL 

B 
C 
 
D 

Bedrijfsriolering (deels),  
Voormalige bovengrondse en ondergrondse brandstoftanks en 
pompeiland  
Voormalige kolenopslag 

375 VED-HE-NL 

E Opslag zuren (2x) 150 en 50 VED-HE-NL 
F Overig deel inclusief brandplaats 6.400 VED-HE-NL 

G Laboratorium in hoofdgebouw 50 maatwerk 

H Ondergrond  7.700 ONV-NL 

ONV-NL Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie 

VED-HE-NL Onderzoeksstrategie voor een diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof 
op schaal van monsterneming 
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Op verzoek van de eigenaar is vanwege de aanwezigheid van chemicaliën en een dichte (vloeistofdichte/ 
vloeistofkerende) betonvloer inpandig vrijwel geen onderzoek uitgevoerd. Via een kruipruimteluik in het 
laboratorium is een peilbuis geplaatst en bemonsterd in de voormalige melkfabriek (hoofdgebouw, onderzoekspunt 
22). Daarnaast zijn ter plaatse van een niet in gebruik zijnde opslagruimte een boring en peilbuis uitgevoerd 
(onderzoekspunten 06 en 07). 
 
Omdat te verzetten of toe te passen grond moet voldoen aan de eisen die het Ministerie stelt aan PFAS, is het 
laboratoriumonderzoek uitgebreid met PFAS. 
 
Voor de actualisatie van de grondwaterverontreiniging is slechts één van de in 2001 geplaatste peilbuizen (bron 7C 
in tabel 1) tijdens het veldwerk teruggevonden. De overige peilbuizen bleken niet meer aanwezig of niet meer 
bruikbaar. Hierop zijn enkele nieuwe peilbuizen geplaatst. De geplande peilbuis in de kern van de 
grondwaterverontreiniging met koper is niet geplaatst vanwege meerdere gestaakte boringen (onderzoekspunt 43). 
 
Asbest (NEN 5707) 

Op basis van de hypothese is de locatie conform NEN 5707 onderzocht volgens de strategie voor een ’verdachte 
locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’. 
 
Het onderzoek naar asbest en chemische parameters is gecombineerd uitgevoerd. 
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4 VELDWERKZAAMHEDEN 

 Opzet 

Algemeen 

In onderstaande tabel zijn de uitvoeringsdata en de verantwoordelijke monsternemers aangegeven voor de 
verschillende uitvoeringsfasen van het veldonderzoek. De locaties van de onderzoekspunten zijn weergegeven op 
de tekening in bijlage 2. 
 
Tabel 5: Uitvoeringsgegevens 

Datum Werkzaamheden Beoordelingsrichtlijn/ 
protocol 

Erkende  
organisatie 

Verantwoordelijk 
medewerker 

16-9-2019,  
4-10-2019, 
11-10-2019, 
14-11-2019 

Uitvoeren handboringen, plaatsen 
peilbuizen, maken boor-
beschrijvingen, nemen 
grondmonsters en inmeten 

2000/2001 Ortageo Metingen en 
Controle B.V. R.F.A. Rieschke, 

A.H. Vrugteman, 
R. van der Horst 

Locatie-inspectie en monsterneming 
van asbest in bodem 

2000/2018 Ortageo Metingen en 
Controle B.V. 

15-10-2019,  
3-12-2019 Nemen van grondwatermonsters 2000/2002 

Ortageo Metingen en 
Controle B.V. A.H. Vrugteman 

 
Ten behoeve van het onderzoek naar het voorkomen van asbest is op het zuidelijk deel van de onderzoekslocatie 
een maaiveldinspectie uitgevoerd waarbij het maaiveld van de gehele onderzoekslocatie systematisch is afgezocht 
op asbestverdacht (plaat)materiaal. Vanwege de volledige verharding van het noordelijke deel van de 
onderzoekslocatie met klinkers, beton en stelconplaten is hier geen maaiveldinspectie uitgevoerd. 
 
De monstername voor onderzoek naar PFAS is uitgevoerd conform specifieke eisen volgens veldwerk-protocol 
“bemonstering PFAS-verbindingen in grond- en grondwater” vastgesteld door expertisecentrum PFAS (juli 2019).  
 
In het veld is de vrijgekomen grond laagsgewijs beoordeeld en beschreven (textuur, kleur, humusgehalte). 
Daarnaast is gelet op het voorkomen van puin, slakken, kolengruis en dergelijke evenals op kleurafwijkingen, die 
kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De opgeboorde grond ter plaatse van het 
voormalige pompeiland en de ondergrondse tanks en de nog aanwezige bovengrondse tank is met behulp van de 
olie-water-reactie getest op de aanwezigheid van olie-achtige stoffen. Ook het maaiveld is visueel geïnspecteerd 
op indicaties die kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Ten slotte is visueel specifiek aandacht besteed aan 
het voorkomen van asbest in de bodem. 
 
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen die tot een 
aanpassing van het veldwerkprogramma heeft geleid.  
 
In de tabel op de volgende pagina is een overzicht van het uitgevoerde veldwerkprogramma weergegeven. Daar 
waar mogelijk zijn de proefgaten en boringen op dezelfde locaties uitgevoerd. 
 
Gestaakte boringen 
In verband met de aanwezigheid van een ondoordringbare laag in de ondergrond op delen van de onderzoekslocatie 
of een leiding, zijn de boringen 02, 04, 08, 14 op een diepte van 0,5 à 0,7 m -mv gestaakt. Boring 43 is op drie locaties 
gestaakt op maximaal 3,15 m -mv, waardoor het niet mogelijk was een peilbuis te plaatsen.  
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Tabel 6: Overzicht veldwerkprogramma 

Deellocatie Proefgaten gecombineerd met boringen Boringen Peilbuis 
Diepte (m-mv) 0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 3,5 - 4,5 
Verkennend onderzoek 

A. Vm. spoellokaal 06      07 

B. Bedrijfsriool (deels)  022, 042 01  03, 05   

B. Bedrijfsriool (deels)  082  12    

C.  
Vm. pompeiland en 
ondergrondse tanks 

  11    10 

Bovengrondse tank      43  

D: Vm kolenopslag    09    

E. Vm opslag zuren (noord) 142   16  15 13 

E. Vm opslag zuren (zuid)   18 17, 19   20 

F. Overige deel 
21, 25, 26, 28, 
30, 31, 32, 34, 

36, 38, 39 
 29 24, 33, 37, 40 27 41 23, 35 

G. Laboratorium (vm.  
     melkfabriek) 

      22 

Actualisatie-onderzoek grondwater 

Noordzijde      432 07, 10, 22, 
44 

1 proefgaten zijn vanaf circa 0,5 m –mv dieper doorgeboord 
2  Boringen zijn eerder gestaakt 

 
Afwijkingen ten opzichte van BRL SIKB 2000 

Er is bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden niet afgeweken van de BRL SIKB 2000. 

 Resultaten 

In bijlage 3 zijn de uitgetekende bodemprofielen weergegeven. 
 
Bodemopbouw 

De bodem is tot de maximaal onderzochte diepte opgebouwd uit zwak siltig, matig fijn tot matig grof zand. Lokaal 
is het zand zwak grindig en is op wisselende diepte een leemlaag aangetroffen met een dikte van 0,6 à 1,0 meter. 
Ter plaatse van de verharding is onder het straatzand veelal een humeuze laag aanwezig tot 0,5 à 1,5 m -mv.  
Opgemerkt wordt dat deze classificatie conform de NEN 5104 voor milieukundig onderzoek is beschreven. Het 
betreft geen classificatie voor civieltechnische hergebruiksmogelijkheden; hiervoor dienen de boorbeschrijvingen 
op de juiste wijze geïnterpreteerd te worden en kan (aanvullend) civieltechnisch onderzoek nodig zijn. 
 
Visueel waargenomen bijzonderheden  

Ter plaatse van het noordelijke (bebouwde) terreindeel zijn in de bovengrond tot overwegend maximaal 1,0 m -mv 
bijmengingen met puin, baksteen en kolengruis waargenomen. Enkele boringen zijn gestaakt. Ter plaatse van  
onderzoekspunt 01, gelegen nabij het riool, is de laag van 0,7 – 1,4 m -mv sterk baksteenhoudend en bestaat deze 
verder uit los zwart fijn materiaal. Het grondwater is eveneens zwart gekleurd. Er is geen oliefilm aanwezig.  
Nabij de bovengrondse en voormalige ondergrondse tanks met pompeiland is geen water-olie reactie 
waargenomen.  
Ter plaatse van de voormalige brandplaats (onderzoekspunt 26) zijn geen bijzonderheden waargenomen. 
Waarschijnlijk is door het leggen van de stelconplaten en de aanleg van de silo’s de grond deels verwijderd en door 
elkaar geraakt, waardoor eventuele verbrandingsresten verwijderd zijn of verspreid zijn over een groter oppervlak. 
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Op het maaiveld van de locatie en aan de uitkomende grond van het zuidelijke terreindeel zijn geen bijzonderheden 
waargenomen die duiden op de mogelijke aanwezigheid van asbest en/of overige verontreinigende stoffen op en 
in de bodem.  
 
Op het maaiveld en in de grond van de gehele locatie is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
 
In de volgende tabel zijn de visueel waargenomen bijzonderheden per onderzoekspunt weergegeven. 
 
Tabel 7: Visueel waargenomen bijzonderheden in grond 

Deellocatie Boring 
Eind- 
diepte 
(m -mv) 

Diepte 
(m -mv) Waargenomen bijzonderheden Grondsoort 

A. Vm. 
spoellokaal 

06 0,5 0,20 - 0,5 Sporen puin Zand 

07 4,5 0,20 - 1,0 Sporen puin Zand 

B. Bedrijfsriool 

01 1,4 
0,2 - 0,7 Resten baksteen Zand 

0,7 - 1,4 Sterk baksteenhoudend, Zeer losse laag met 
baksteen en kleurt zwart 

Zand 

02 0,7 0,7 Gestaakt, vermoedelijk op leiding  N.v.t. 

04 0,5 
0,08 - 0,5 Resten baksteen, sporen kolengruis,  Zand 

0,5 Gestaakt op ondoordringbare laag N.v.t. 

05 1,0 
0,08 - 0,5 Sporen baksteen Zand 

0,5 - 0,8 Sporen kolengruis Zand 

08 0,5 
0,2 - 0,5 Sporen kolengruis, sporen baksteen  Zand 

0,5 Gestaakt N.v.t. 

E. Vm opslag 
zuren (noord) 

13 4,5 0,08 - 1,0 Sporen puin Zand 

14 0,4 
0,08 - 0,4 Sporen baksteen Zand 

0,5 Gestaakt op ondoordringbare laag. N.v.t. 

F. Overige deel 

21 1,0 
0,2 - 0,5 Sporen kolengruis, sporen baksteen Zand 

0,5 - 0,7 Sporen kolengruis, sporen baksteen Zand 

23 4,5 0,07 - 0,4 Sporen puin Zand 

24 0,5 0,08 - 0,5 Resten baksteen Zand 

25 0,5 0,0 - 0,5 Resten glas Zand 

G.Laboratorium/, 
vm. melkfabriek 22 4,5 0,0 - 1,0 Kruipruimte N.v.t. 

Actualisatie 
grondwater 

43 3,15 
0,08 - 1,0 Sporen puin Zand 

3,15 Gestaakt na 2 eerdere pogingen boringen in directe 
omgeving N.v.t. 

44 4,5 0,08 - 1,0 Sporen puin Zand 
 
 
Grondwater  

Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn visueel waarnemingen gedaan en metingen verricht. De resultaten 
daarvan zijn weergegeven in de tabel op de volgende pagina. De zuurgraad nabij de voormalige opslag van zuren 
is lager dan elders op het terrein, maar valt binnen de normale waarden voor grondwater. De zuurgraad van het 
grondwater uit peilbuis 44 is relatief hoog. Mogelijk is dit gerelateerd aan het nabijgelegen riool. Het geleidings-
vermogen is als normaal te beschouwen voor de onderzochte locatie. Ondanks het lage afpompdebiet overschrijdt 
de troebelheid de maximaal gewenste waarde van 10 NTU. Als dit consequenties heeft voor de conclusie van het 
onderzoek, is dit in paragraaf 5.4 beschreven. 
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Tabel 8: Bijzonderheden en resultaten veldmetingen grondwater 

Deellocatie Peilbuis Filterdiepte 
(m -mv) 

Monster 
code 

Waargenomen 
bijzonderheden 

Grondwater-
stand 

(m -mv) 

Zuurgraad 
(pH) 

Geleidings-
vermogen 

(µs/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Verkennend onderzoek 

A. Vm. 
spoellokaal 07 3,5 - 4,5 07-1-1 Geen 2,94 7,2 463 92 

C. Vm. 
pompeiland 
en tanks 

10 3,5 - 4,5 10-1-1 Geen 2,69 6,8 389 26 

E. Vm. 
opslag zuren 
(noord) 

13 3,5 - 4,5 13-1-1 Geen 3,00 5,8 152 57 

E. Vm. 
opslag zuren 
(zuid) 

20 3,5 - 4,5 20-1-1 Geen 3,10 5,2 99 5 

F. Overig 
terrein 

23 3,5 - 4,5 23-1-1 Geen 3,00 6,5 203 88 

35 3,5 - 4,5 35-1-1 Geen 2,40 6,7 447 66 

G. 
Laboratorium/ 
melkfabriek 

22 3,5 - 4,5 22-1-1 Geen 4,00 7,3 440 332 

Actualisatie-onderzoek grondwater 

 441 3,5 - 4,5 44-1-1 Geen 2,50 8,3 437 77 
1 Overige peilbuizen zijn gecombineerd met het verkennende onderzoek (07, 10 en 22) 
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5 LABORATORIUMONDERZOEK 

 Analyseprogramma 

Op basis van de visuele waarnemingen (grondsoort, kleur, aard en hoeveelheid bodemvreemde bijmengingen e.d.) 
en de ruimtelijke verdeling van de onderzoekspunten zijn grond(meng)monsters samengesteld.  
In aanvulling op de geplande analyses zijn extra analyses uitgevoerd in verband met het gemeten verhoogde 
gehalte aan PAK (uitsplitsing MM10). Vanwege het sterk verhoogde gehalte aan PFAS in de grond op het 
noordelijke terreindeel zijn drie grondwatermonsters geanalyseerd op PFAS. In de verzameltabel in bijlage 4 is een 
totaal overzicht van de samenstelling van de (meng)monsters en het uitgevoerde analyseprogramma (inclusief 
analyseresultaten) weergegeven.  

 Analyseresultaten en toetsing 

De analysecertificaten van het laboratoriumonderzoek zijn opgenomen in bijlage 5. De toetsingstabellen zijn 
opgenomen in bijlage 6. In deze tabellen zijn de gemeten gehalten in de grond aan de hand van de analytisch 
vastgestelde percentages lutum en organische stof omgerekend naar de 'standaard bodem' (25% lutum en 10% 
organische stof). Dit zijn de gestandaardiseerde gemeten gehalten (GSSD). 
 
In de tabellen is tussen haakjes een index opgenomen (zie 'kader'). De index geeft inzicht in de verhouding tussen 
het gestandaardiseerde gemeten gehalte en de achtergrondwaarde respectievelijk de interventiewaarde (voor 
grond) en tussen de gemeten concentratie en de streefwaarde respectievelijk de interventiewaarde (voor 
grondwater). Een index van 0,5 komt overeen met de tussenwaarde. Hoe dichter de index in de buurt van de 1 
komt, hoe dichter de interventiewaarde wordt benaderd. Een index boven 1 geeft aan met welke factor de 
interventiewaarde wordt overschreden.  
 
In bijlage 4 zijn de resultaten samengevat in een verzameltabel voor het verkrijgen van een totaaloverzicht. 
 
Opgemerkt wordt dat voor PFAS-verbindingen in grond sprake is van voorlopige achtergrondwaarden en (nog) 
geen interventiewaarden (en derhalve ook geen tussenwaarden) zijn vastgesteld. Wel zijn in het tijdelijke 
handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond voorlopige toepassingsnormen vastgesteld.  
De resultaten voor PFOA en PFOS in grondwater zijn getoetst aan de toetsingswaarden die zijn aangegeven in het 
document ‘Aanwezigheid van PFAS in Nederland. Deelrapport A - PFAS in grondwater en oppervlaktewater’ 
(Expertisecentrum PFAS, DDT219-1/18-008.233, Definitief - 1 juni 2018). Dit zijn: 
• de drinkwatertoetsingswaarden; 
• de afgeleide risicogrenswaarden op interventiewaardeniveau. 
Voor de overige PFAS zijn geen toetsingswaarden beschikbaar. Deze zijn getoetst aan de signalerings-
waarde voor drinkwater, welke is vastgesteld op 0,1 µg/l (100 ng/l). 
Daarnaast is getoetst aan de interventiewaarde zoals genoemd in de notitie “Ad-hoc Interventiewaarden 
voor PFOS, PFOA en GenX” van het Expertisecentrum PFAS (versie 1, d.d. 17 oktober 2019). Opgemerkt 
wordt dat deze waarden geen formele status hebben. De waarden zijn middels de gebruikelijke systematiek 
(NOBO 2008) afgeleid en gebaseerd op de meest recent afgeleide risicogrenswaarden. 

5.2.1 Chemische parameters 

Grond 

Noordelijk terreindeel 
In de bovengrond zijn lokaal matig tot sterk verhoogde gehalten aan PAK gemeten (respectievelijk MM07 en 
MM10). 
Ter plaatse van de voormalige kunstmestopslag en opslagruimte voor verpakkingen ten zuiden van het spoellokaal 
(deellocatie A) is de bovengrond met sporen puin matig verontreinigd met PAK en licht met minerale olie (MM07). 
 
Het mengmonster MM10 van de bovengrond met een bijmenging van resten of sporen baksteen en kolengruis nabij 
het riool (deellocatie B, MM10) is sterk verontreinigd met PAK en licht verontreinigd met lood, PCB en minerale 
olie. Uit de uitsplitsing blijkt dat in de onderzoekspunten 04 en 08 het gehalte aan PAK ruim boven de 
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interventiewaarde ligt, terwijl in onderzoekspunt 21 het gehalte PAK niet verhoogd is. De onderzoekspunten 04 en 
08 liggen op het bedrijfsterrein nabij het riool, terwijl 21 aan de buitenzijde nabij het riool langs de weg ligt.  
Omdat in alle deelmonsters visueel een lichte bijmenging met kolengruis en baksteen is waargenomen, blijkt uit de 
resultaten van de uitsplitsing dat er niet altijd een relatie is tussen de aanwezigheid van PAK en een bijmenging 
met baksteen en kolengruis.  
 
In voorgaande onderzoeken zijn verspreid over het noordelijke deel van de onderzoekslocatie eveneens matig tot 
sterk verhoogde gehalten aan PAK aangetoond in de bovengrond. Deze zijn gerelateerd aan een bijmenging met 
puin. 
 
In de bovengrond bij het voormalige pompeiland (deellocatie C) is de grond niet verontreinigd met minerale olie. 
 
De grond van de zwart gekleurde laag bij onderzoekspunt 01 langs het riool is sterk verontreinigd met nikkel en 
licht verontreinigd met enkele andere zware metalen en PAK. Gezien de ligging van het onderzoekspunt nabij de 
voormalige kolenopslag (deellocatie D) werd aangenomen dat de zwarte kleur veroorzaakt zou zijn door kolengruis, 
maar aangezien het gehalte aan PAK slechts licht verhoogd is, lijkt dit niet het geval. Mogelijk is de aanwezigheid 
van nikkel gerelateerd aan de bijmenging met baksteen of aan lekkage van rioolwater. 
 
Aan de buitenzijde van de voormalige opslagplaatsen voor loog en zuren (deellocatie E, 2x, MM4, MM5 en MM6) 
zijn geen verhoogde gehalten aan zware metalen gemeten. De zuurgraad van de grond is bij de noordelijke opslag 
8,7 en bij de zuidelijke opslag 4,6 en 7,9. De hogere waarden zijn gemeten in niet-humeus zand, terwijl de lagere 
waarde is gemeten in humeus zand. Normaal varieert de zuurgraad in de Nederlandse bodem tussen 3 (veen) en 
8 (klei), afhankelijk van het bodemtype. De zuurgraad van een humeuze zandgrond bedraagt normaal 4,5 à 6. 
Wanneer geen humus aanwezig is, zal de zuurgraad hoger zijn. Voor niet-humeus zand zijn de gemeten waarden 
van 7,9 en 8,7 relatief hoog. Mogelijk is dit een gevolg van de opslag/lekkage van loog. 
 
In de overige onderzochte mengmonsters van de bovengrond zijn geen of is een licht verhoogd gehalten aan PCB 
gemeten. De ondergrond (MM09) is niet verontreinigd. 
 
De gehalten aan PFAS zijn, met uitzondering van het mengmonster van de noordelijke rand van de locatie (MM-
PFAS-04), niet of licht verhoogd en worden beoordeeld als landbouw/natuur (MM-PFAS-03 en MM-PFAS-05) of 
wonen/industrie (MM11). Het mengmonster aan de noordelijke rand is beoordeeld als ‘Niet toepasbaar’. In het 
mengmonster van de noordelijke rand zijn naast verhoogde gehalten aan PFOA (som) en PFOS (som) verhoogde 
gehalten aan N-Et FOSAA en PFOSA gemeten. Het maximaal gemeten gehalte betreft N-ET FOSAA en bedraagt 
150 ug/kg d.s. Visueel zijn in dit mengmonster geen bijzonderheden waargenomen.  
 
Zuidelijk, onbebouwd terreindeel (deellocatie F) 
In de bovengrond (MM01 en MM02) zijn licht verhoogde gehalten aan PCB of PAK gemeten. Het mengmonster 
van de ondergrond (MM03) is niet verontreinigd. 
 
De gehalten aan PFAS in de bovengrond zijn niet of licht verhoogd. De gemeten gehalten zijn lager dan de 
voorlopige toepassingsnormen, zodat de grond wordt beoordeeld als landbouw/natuur. 
 
Grondwater 

Verkennend onderzoek 
Het grondwater uit peilbuis 22 in de kruipruimte van het laboratorium in de voormalige melkfabriek is sterk 
verontreinigd met lood en matig verontreinigd met koper. Daarnaast zijn de concentraties barium en zink licht 
verhoogd. De gemeten concentraties PFAS-verbindingen zijn lager dan de toetsingswaarden, risicogrenswaarden 
en de signaleringswaarde. In de kruipruimte zijn diverse leidingen aanwezig. Omdat in het verleden leidingen 
gemaakt werden van koper of lood, kan niet worden uitgesloten dat uitloging naar het grondwater heeft 
plaatsgevonden. Daarnaast blijkt uit de beschikbare informatie dat de voormalige opslag van koperslakkenbloem 
naast het laboratorium aanwezig was. Opgemerkt wordt dat vanwege de slechte toestroming van het grondwater 
het monster niet in het veld is gefiltreerd, maar op het laboratorium. Mogelijk heeft dit effect op de analyseresultaten. 
 
Het grondwater nabij het voormalige pompeiland (deellocatie C, peilbuis 10) is niet verontreinigd met minerale 
olieproducten, maar is matig verontreinigd met nikkel en licht verontreinigd met barium en molybdeen.  
 
In de overige geanalyseerde peilbuizen zijn maximaal licht verhoogde concentraties aan barium, koper, zink, 
naftaleen en minerale olie gemeten. 
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Onderzoekspunt/peilbuis 10 maakt deel uit van het mengmonster waar een sterk verhoogd gehalte aan PFAS in 
de bovengrond is gemeten. Peilbuis 13 bevindt zich nabij de onderzoekspunten 15 en 16, die eveneens bij dit 
mengmonster horen. Ter verificatie is het grondwater geanalyseerd op PFAS.  
De gemeten concentraties PFAS in het grondwater van de peilbuizen 10 en 13 zijn lager dan de toetsingswaarden, 
risicogrenswaarden en de signaleringswaarde. 
 
Actualisatie-onderzoek koper-verontreiniging 
In het grondwater op het noordelijke terreindeel zijn maximaal licht tot matig verhoogde concentraties koper 
gemeten in de peilbuizen 22 en 44. In de peilbuizen 07, 10 en 23 is de concentratie koper niet verhoogd. De 
resultaten zijn globaal vergelijkbaar met de resultaten uit het actualisatie-onderzoek in 2000. 

5.2.2 Asbest 

In de analysemonsters is geen asbest aangetoond. 

 Toetsing aan de gestelde hypothesen 

Chemische parameters (NEN 5740) 

De hypothese 'verdachte locatie' voor de deellocaties A, B, C, D, E en F is een correcte hypothese, omdat er 
verontreinigende parameters zijn aangetoond in gehalten boven de betreffende achtergrondwaarde en in 
concentraties boven de betreffende streefwaarde.  
 
De hypothese 'onverdachte locatie' voor de ondergrond (deellocatie H) is voor het noordelijke deel niet correct, 
omdat in de ondergrond een sterk verhoogd gehalte aan nikkel is gemeten. Voor het zuidelijke deel is de hypothese 
wel correct. 
 
Asbest (NEN 5707) 

De hypothese ‘verdachte locatie’ is niet correct en wordt verworpen omdat geen asbest is aangetoond in de bodem. 

 Toetsing aan de noodzaak tot nader onderzoek 

Chemische parameters (NEN 5740) 

Verspreid over de locatie zijn in de grond matig tot sterk verhoogde gehalten PAK gemeten. Deze zijn in eerder 
uitgevoerde bodemonderzoeken eveneens aangetoond en zijn waarschijnlijk gerelateerd aan bijmengingen met 
kolengruis, puin of baksteen.  
In de ondergrond nabij de voormalige kolenopslag wordt voor nikkel de interventiewaarde overschreden. Daarnaast 
overschrijden de concentraties nikkel of koper en lood in het grondwater nabij respectievelijk het pompeiland en het 
laboratorium de tussenwaarde of interventiewaarde.  Hierdoor kan niet met voldoende zekerheid gesteld worden 
dat op de locatie geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Dit vormt een aanleiding tot het 
instellen van een nader onderzoek naar de mate, ernst en omvang van de verontreinigingen. 
 
Asbest (NEN 5707) 

Omdat geen asbest is aangetoond in de bodem, is er geen aanleiding voor het uitvoeren van nader onderzoek 
en/of sanerende maatregelen. 
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
In opdracht van Sigma Bouw & Milieu is door Ortageo Noordoost B.V. in de periode september - december 2019 
een verkennend bodemonderzoek inclusief asbest uitgevoerd op de locatie Langenhorsterweg 6 in Ambt Delden 
(gemeente Hof van Twente).  
 
Aanleiding en doel 

De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen aanvraag van een omgevingsvergunning (bouw woningen). 
 
Het doel van het onderzoek is om door het bepalen van de actuele bodemkwaliteit vast te stellen of de locatie 
geschikt is voor het beoogde gebruik. 
 
Wettelijk kader 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende NEN-normen en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving 
betreffende de kwaliteit van de uitvoering van milieuhygiënisch bodemonderzoek. Er is bij de uitvoering van de 
veldwerkzaamheden niet afgeweken van de BRL SIKB 2000. 
 
Strategie 

Chemische parameters (NEN 5740) 

Op basis van het (historische) gebruik zijn de (verdachte) deellocaties A t/m G gedefinieerd. In onderstaande tabel 
zijn deze deellocaties beschreven. De deellocaties welke op korte afstand van elkaar zijn gelegen, zijn zover 
mogelijk gecombineerd (als één deellocatie) onderzocht. Om inzicht te krijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van 
de ondergrond is voor de gehele locatie voor de ondergrond de strategie voor een 'onverdachte niet-lijnvormige 
locatie' (ONV-NL) gekozen (deellocatie H). Dat betekent dat één of meerdere boringen dieper zijn doorgezet en de 
ondergrond analytisch is onderzocht.  
 
Tabel 9: Onderzoeksstrategie NEN 5740 

Deellocatie Oppervlakte (m2) Strategie NEN 5740 
A 
B 

Spoellokaal 
Bedrijfsriolering (deels) 750 VED-HE-NL 

B 
C 
 
D 

Bedrijfsriolering (deels),  
Voormalige bovengrondse en ondergrondse brandstoftanks en 
pompeiland  
Voormalige kolenopslag 

375 VED-HE-NL 

E Opslag zuren (2x) 150 en 50 VED-HE-NL 
F Overig deel inclusief brandplaats 6.400 VED-HE-NL 

G Laboratorium in hoofdgebouw 50 maatwerk 

H Ondergrond  7.700 ONV-NL 

ONV-NL Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie 

VED-HE-NL Onderzoeksstrategie voor een diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof 
op schaal van monsterneming 

 
Op verzoek van de eigenaar is vanwege de aanwezigheid van chemicaliën en een (mogelijk vloeistofdichte/ 
vloeistofkerende) betonvloer inpandig vrijwel geen onderzoek uitgevoerd. Via een kruipruimteluik in het 
laboratorium is een peilbuis geplaatst en bemonsterd in de voormalige melkfabriek (hoofdgebouw, onderzoekspunt 
22). Daarnaast zijn ter plaatse van een niet in gebruik zijnde opslagruimte een boring en peilbuis uitgevoerd 
(onderzoekspunten 06 en 07). 
 
Omdat te verzetten of toe te passen grond moet voldoen aan de eisen die het Ministerie stelt aan PFAS, is het 
laboratoriumonderzoek uitgebreid met PFAS. 
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Voor de actualisatie van de grondwaterverontreiniging is slechts één van de in 2001 geplaatste peilbuizen (bron 7C 
in tabel 1) tijdens het veldwerk teruggevonden. De overige peilbuizen bleken niet ten tijde van dit onderzoek niet 
meer aanwezig of niet meer bruikbaar. Hierop zijn enkele nieuwe peilbuizen geplaatst. De geplande peilbuis in de 
kern van de grondwaterverontreiniging met koper is vooralsnog niet geplaatst vanwege meerdere gestaakte 
boringen (onderzoekspunt 43). 
 
Asbest (NEN 5707) 

De locatie is conform NEN 5707 onderzocht volgens de strategie voor een ’verdachte locatie met een diffuse 
bodembelasting, heterogeen verdeeld’. Het onderzoek naar asbest en chemische parameters is gecombineerd 
uitgevoerd. 
 
Resultaten 

Plaatselijk zijn in de boven- en ondergrond bijmengingen met puin, baksteen en/of kolengruis waargenomen. Enkele 
boringen zijn hierop gestaakt. Op het maaiveld van de locatie en aan de uitkomende grond van het overige deel 
van de locatie zijn geen bijzonderheden waargenomen die duiden op de mogelijke aanwezigheid van asbest en/of 
overige verontreinigende stoffen op en in de bodem.  
 
Verspreid op de locatie zijn in de grond matig tot sterk verhoogde gehalten PAK en/of nikkel aangetoond. Daarnaast 
is in het grondwater sprake van een sterk verhoogde concentratie aan lood en matig verhoogde concentraties aan 
nikkel en koper. De overige onderzochte chemische parameters zijn in de grond en in het grondwater niet of licht 
verhoogd aangetoond. 
 
Aan de noordelijke rand van de locatie zijn in de grond gehalten aan PFAS aangetoond boven de toepassingsnorm. 
Ook op basis van de overige onderzochte parameters is niet alle grond zondermeer elders toepasbaar. 
 
Er is in de grond geen asbest aangetoond. 
 
Conclusies 

De aangetoonde matige en sterke verontreinigingen in de grond en in het grondwater geven aanleiding tot het 
uitvoeren van een nader onderzoek. Op basis daarvan kan worden vastgesteld of sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging welke een belemmering kan vormen voor de aanvraag van een omgevings-
vergunning. 
 
Vanwege de aanwezigheid van voorgenoemde verontreinigingen en de gehalten aan PFAS, is de grond niet 
zondermeer elders toepasbaar. De sterk met PAK en nikkel verontreinigde grond en de met PFAS-verontreinigde 
grond aan de noordelijke rand van de locatie is beoordeeld als ‘Niet toepasbaar’. 
 
Omdat geen asbest is aangetoond in de bodem, is er voor asbest geen aanleiding voor het uitvoeren van nader 
onderzoek en/of sanerende maatregelen.  
 
Vanwege de voormalige potentiele verdachte bedrijfsactiviteiten (o.a. opslag van chemicaliën) is de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit inpandig onvoldoende onderzocht om een uitspraak te kunnen doen over de 
bodemkwaliteit ter plaatse van de bebouwde terreindelen. 
 
Actualisatie-onderzoek koper-verontreiniging in het grondwater op het noordelijke terreindeel zijn maximaal licht 
verhoogde concentraties koper gemeten. De resultaten zijn globaal vergelijkbaar met de resultaten uit het 
actualisatie-onderzoek in 2000. De geplande peilbuis in de kern van de grondwaterverontreiniging met koper is 
vooralsnog niet geplaatst vanwege meerdere gestaakte boringen.  
 
Aanbevelingen 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt nader en/of aanvullend onderzoek aanbevolen naar: 
• de verontreiniging met nikkel in de ondergrond nabij de voormalige kolenopslag en het riool; 
• de verontreiniging met PAK verspreid over de locatie; 
• de verontreiniging met nikkel in het grondwater ter plaatse van het pompeiland; 
• de verontreiniging met zware metalen in het grondwater ter plaatse van het laboratorium; 
• de verontreiniging met PFAS in de grond aan de noordelijke rand van de locatie; 
• de bodemkwaliteit onder de gebouwen, met name ter plaatse van de verdachte deellocaties; 
• grondwateronderzoek in kern van de eerder vastgestelde grondwaterverontreiniging met koper. 
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Op basis van de Wet bodembescherming is bij een historische verontreiniging (ontstaan voor 1987) een nader 
onderzoek nodig om de omvang en risico's van de verontreiniging vast te stellen. Op basis daarvan kunnen de 
ernst en spoedeisendheid worden vastgesteld. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging als 
meer dan 25 m3 grond of 100 m3 grondwater sterk is verontreinigd.  
In dat geval moet voorafgaand aan eventuele werkzaamheden in de verontreinigde bodem een melding worden 
gedaan aan het bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming. Dit kan een middels een BUS-melding 
of saneringsplan. 
 
Met betrekking tot overschrijding van de tussenwaarde of interventiewaarde voor zware metalen in het grondwater 
kan overwogen worden eerst een herbemonstering uit te voeren.  
 
Omdat dat gehalte PFAS in het mengmonster van de bovengrond van de noordelijke rand de maximale waarde 
voor de functieklassen wonen en industrie overschrijdt, zijn er consequenties voor de afvoer en verwerking van 
deze grond. Op dit moment worden de mogelijkheden om PFAS-houdende grond te reinigen nog onderzocht 
waardoor de grond niet zondermeer kan worden hergebruikt of gestort. Eén en ander hangt bovendien samen met 
de vergunningen van de acceptant. 
 
Aanbevolen wordt om voor het noordelijke deel de consequenties van de verontreiniging met PFAS vast te stellen 
in relatie tot het huidige en toekomstige gebruik, de voorgenomen herinrichtingswerkzaamheden en beoogde 
bestemming van de grond. De (on)mogelijkheden dienen te worden afgestemd met de bevoegde gezagen en 
acceptant van de grond. Er dient er rekening mee te worden gehouden dat het vigerende beleid op dit gebied 
continue in ontwikkeling is: dit heeft voortdurend effect op alle (on)mogelijkheden.  
Om inzicht te krijgen in de omvang van de verontreiniging met  PFAS kan overwogen worden om een nader 
onderzoek uit te voeren. 
 
Hoewel geen asbestverdachte materialen zijn aangetroffen, dient er rekening mee te worden gehouden dat 
dergelijke materialen heterogeen verspreid en/of lokaal aanwezig kunnen zijn in de bodem. Plaatselijk zijn boringen 
gestaakt op obstakels in de bodem, dit kan beperkingen en extra kosten opleveren voor de geplande 
herontwikkeling. Geadviseerd wordt om bij toekomstige (graaf)werkzaamheden hiermee rekening te houden en 
hierop alert te zijn. Eventueel visueel waarneembaar asbestverdacht materiaal dient voorafgaande aan en tijdens 
de werkzaamheden conform de vigerende richtlijnen en protocollen op een verantwoorde wijze te worden 
verwijderd en afgevoerd. Indien tijdens de graafwerkzaamheden het vermoeden ontstaat dat (lokaal) sprake is van 
een bodemverontreiniging met asbest, dienen aanvullende (veiligheids)maatregelen te worden genomen om de 
graafwerkzaamheden te kunnen voortzetten. 
 
Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder meer elders 
toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. De toepassing van grond 
elders moet worden gemeld via het ‘meldpunt bodemkwaliteit’. In het kader van kostenefficiëntie adviseren wij om 
vrijkomende grond zoveel mogelijk binnen de onderzoekslocatie te hergebruiken.  
 
Aanbevolen wordt om bij graafwerkzaamheden in het kader van de voorgenomen herinrichting, de lokaal aanwezige 
puinhoudende grond en matig/sterk verontreinigde grond gescheiden te ontgraven. Vermenging met schone(re) 
grond moet worden vermeden.  
 
Conform art. 28 van de Wet bodembescherming moet bij het bevoegd gezag melding worden gedaan van de 
voorgenomen werkzaamheden. Deze melding hoeft niet als geen sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging en: 
• de betreffende hoeveelheid te ontgraven grond niet meer bedraagt dan 50 m3 en/of de hoeveelheid 

verontreinigd grondwater niet meer bedraagt dan 1.000 m3; 
• de grond slechts tijdelijk wordt verplaatst en na verplaatsing in zijn geheel wordt teruggebracht. 
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Regionale ligging onderzoekslocatie 
en uittreksel kadastrale kaart 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 211079
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Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 12 januari 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
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Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
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Overige topografie
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Kadastrale gemeente
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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.

Ambt-Delden
P
468

0 m 10 m 50 m

2

4

Z
uivelstraat

12

1

14

3

5

6a

6-6b

Lan
gen

h
orsterw

eg

455

468

454

451

458

453

487

452

137

508

507
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Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Ambt-Delden P 468
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Situatietekening met onderzoekspunten 
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Meetpunt: 01
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

1

2

3

4

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, matig grof, zwak siltig, licht
beigebruin, Opvulzand

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten
baksteen, neutraal bruinoranje

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten
baksteen, neutraal bruinoranje

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
baksteenhoudend, zwak
grindhoudend, donker zwartbruin,
Zeer losse laag met baksteen en
kleurt zwart (oude kolen schuur)

140

Meetpunt: 02
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

2

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, neutraal bruingrijs

50

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk
roesthoudend, neutraal bruinoranje,
Gestaakt op vermoedelijk leiding

70

Meetpunt: 03
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

1

2

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsbruin

100

Meetpunt: 04
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten
baksteen, sporen kolengruis, zwak
grindhoudend, donker grijsbruin,
Gestaakt op 50 cm-mv op
ondoordringbare laag

50

Meetpunt: 05
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

1

2

3

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
baksteen, sporen roest, licht
beigebruin50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen roest, sporen
kolengruis, donkerbruin

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, licht bruingrijs

100

Meetpunt: 06
Datum meting: 4-10-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

2 3

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, donkerbruin,
>20mm 2%bvm

50
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Meetpunt: 07
Datum meting: 4-10-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

7

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, donkerbruin

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen roest, donkerbruin

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

300

Zand, matig grof, zwak siltig,
lichtgrijs

450

Meetpunt: 08
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

2

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
beigebruin

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen kolengruis, sporen
baksteen, donker grijsbruin,
Gestaakt op massief iets

50

Meetpunt: 09
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
grindig, licht witgeel, Opvulzand

50

Meetpunt: 10
Datum meting: 4-10-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

klinker0
8

Zand, matig grof, zwak siltig,
neutraalgeel, Vulzand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

250

Zand, matig grof, zwak siltig,
lichtgrijs

450
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Meetpunt: 11
Datum meting: 4-10-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0
8

Zand, matig grof, zwak siltig,
neutraalgeel, Vulzand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

200

Meetpunt: 12
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, neutraal oranjebruin

50

Meetpunt: 13
Datum meting: 4-10-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, donkerbruin

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

250

Zand, matig grof, zwak siltig, matig
grindhoudend, licht grijsgeel

300

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindhoudend, licht

450

Meetpunt: 14
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

1

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
grind, zwak roesthoudend, sporen
baksteen, neutraal oranjebruin,
Gestaakt op ondoordringbare laag

40
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Meetpunt: 15
Datum meting: 4-10-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0
8

Zand, matig grof, zwak siltig,
neutraalgeel, Vulzand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

200

Meetpunt: 16
Datum meting: 4-10-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 17
Datum meting: 16-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalgeel20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin50

Meetpunt: 18
Datum meting: 16-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalgeel20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin50

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200
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Meetpunt: 19
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

klinker0

10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

50

Meetpunt: 20
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1

2

3

4

klinker0

10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsbruin

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, licht oranjegeel

320

Leem, zwak zandig

380

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel

510

Meetpunt: 21
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

1

2

3

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
beigebruin

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen kolengruis, sporen
baksteen, donker grijsbruin

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen kolengruis, sporen
baksteen, donker grijsbruin

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
beigegeel

100

Meetpunt: 22
Datum meting: 4-10-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

beton0

Kruipruimte

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

450
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Meetpunt: 23
Datum meting: 16-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

klinker0
7

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
puin, bruingeel

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, bruinzwart

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
bruingeel

280

Zand, matig fijn, matig siltig

450

Meetpunt: 24
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, resten baksteen, neutraal
grijsbruin50

Meetpunt: 25
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten wortels, resten
glas, donker grijsbruin

50

Meetpunt: 26
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, neutraal grijsbruin

50

Meetpunt: 27
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

1

2

klinker0

10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

100

Meetpunt: 28
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin

50
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Meetpunt: 29
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin

90

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

200

Meetpunt: 30
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

klinker0

10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

50

Meetpunt: 31
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

klinker0

10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

50

Meetpunt: 32
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin

50

Meetpunt: 33
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin

50

Meetpunt: 34
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin

50
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Meetpunt: 35
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1

2

3

4

5

braak0

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

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsbruin

170

Leem, zwak zandig, zwak grindig,
sporen roest, licht oranjegeel

270

Zand, matig fijn, matig siltig,
lichtgrijs

500

Meetpunt: 36
Datum meting: 16-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalgeel20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin50

Meetpunt: 37
Datum meting: 16-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalgeel20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin50

Meetpunt: 38
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin

50

Meetpunt: 39
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin

50

Meetpunt: 40
Datum meting: 16-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalgeel20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin50



Projectcode: 211079Projectlocatie: Langenhorsterweg 6 Ambt-Delden

Pagina: 9 / 9
Getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 41
Datum meting: 16-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalgeel20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin50

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200

Meetpunt: 43
Datum meting: 4-10-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, donkerbruin

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

250

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk
grindhoudend, licht grijsgeel,
Gestaakt na 2 pogingen eerder

315

Meetpunt: 44
Datum meting: 4-10-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, donkerbruin

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

250

Zand, matig grof, zwak siltig, matig
grindhoudend, licht grijsgeel

300

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindhoudend, licht

450
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Meetpunt: MM-01 PFAS
Datum meting: 18-9-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

weiland0

50

Meetpunt: MM-02 PFAS
Datum meting: 18-9-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0
1

weiland0

20

Meetpunt: MM-AS-01
Datum meting: 18-9-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

weiland0

29+35+33+39+38+34+32+28 (
0-50)

50

Meetpunt: MM-AS-02
Datum meting: 18-9-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

2

weiland0

18+17+36+37+41+40
20

18+17+36+37+41+40

50

Meetpunt: MM-AS-03
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

klinker0

26+02 0% > 20 mm

50

Meetpunt: MM-AS-04
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

klinker0

01+04+24 2%> 20 mm

50

Meetpunt: MM-AS-05
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

klinker0

08+14+21 0%>20mm

50
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Samenvattende tabellen met samenstelling mengmonsters, uitgevoerde 
analyses en toetsingsresultaten 

  



 

Projectnummer 211079 
 

Tabel 1: Overzicht analyseprogramma en toetsing chemische parameters in grond 

Deellocatie Monster 
code 

Traject 
(m -mv) Deelmonsters Waargenomen 

bijzonderheden Analysepakket 
Wbb: overschrijding  van de  

Indicatieve toetsing 
BBK inclusief PFAS 

Bepalende 
parameter Achtergrondwaarde 

(index <= 0,5) 
Tussenwaarde 
(index > 0,5) 

Interventiewaarde 
(index > 1) 

NEN 5740 
A. Vm. 
spoellokaal MM07 0,2 - 0,5 06-2, 07-2 Sporen puin Standaardpakket grond1 Minerale olie (0,04) PAK (0,51) - Industrie PAK 

B. Bedrijfsriool 

MM10 0,08 - 0,7 04-1, 08-2, 21-2 Resten en sporen baksteen, 
sporen kolengruis Standaardpakket grond 

Lood (0,03),  
PCB (0,02), 
Minerale olie (0,24) 

- PAK(10) (2,21) Niet toepasbaar  
> Interventiewaarde PAK 

U
it
s
p
lit

s
in

g
 

M
M

1
0
 P

A
K

 04-1 0,08 - 0,5 04-1 
Resten baksteen en sporen 
kolengruis 

PAK(10) en organische 
stof 

- - PAK(10) (7,57) 
Niet toepasbaar  
> Interventiewaarde 

PAK 

08-2 0,2 - 0,5 08-2 
Sporen baksteen en 
kolengruis 

PAK(10) en organische 
stof 

- - PAK(10) (3,39) 
Niet toepasbaar  
> Interventiewaarde 

PAK 

21-2 0,2 - 0,7 21-2 
Sporen baksteen en 
kolengruis 

PAK(10) en organische 
stof 

- - - 
Niet toepasbaar > 
Industrie 

Minerale olie in 
MM10 

MM11 0,08 - 0,5 02-1, 03-1, 12-1, 26-1 Geen Standaardpakket grond PCB (0,01) - - Wonen PCB, PFOS 

01 (70-120) 0,7 - 1,2 01-3 
Sterk baksteenhoudend, 
Zeer losse laag met 
baksteen en kleurt zwart 

Standaardpakket grond 

Kobalt (0,08), 
molybdeen (0), 
zink (0,12) 
PAK(10) (0,01) 

- Nikkel (10,2) Niet toepasbaar  
> Interventiewaarde Nikkel 

C. Vm. 
pompeiland en 
tanks 

MM08 0,08 - 0,5 10-1, 11-1 Geen Standaardpakket grond - - - Niet  toepasbaar N-Et FOSAA, 
PFOSA 

E. Vm. opslag 
zuren (zuid) 

MM04 0,2 - 0,5 17-2, 18-2 Geen Metalen pakket (9)2 , pH - - - Landbouw/natuur  
MM05 0,1 - 0,5 19-1, 20-1 Geen Metalen pakket (9), pH - - - Landbouw/natuur  

E. Vm. opslag 
zuren (noord) MM06 0,0 - 0,5 15-1, 16-1 Geen 

Metalen pakket (9), 
lutum en organische 
stof, pH 

- - - Niet  toepasbaar N-Et FOSAA, 
PFOSA 

F. Overig terrein 
MM01 0,1 - 0,5 27-1, 30-1, 31-1 Geen Standaardpakket grond PCB (0,01) - - Landbouw/natuur  

MM02 0,0 - 0,5 32-1, 36-2, 39-1, 41-2 Geen Standaardpakket grond PAK (0,01) - - Landbouw/natuur  

B/F. Bedrijfsriool/ 
overig MM12 0,08 - 0,7 01-2, 14-1, 24-1 Resten en sporen baksteen  Standaardpakket grond PCB (0,01), 

minerale olie (0,01) - - Industrie Minerale olie 

H. Ondergrond 
MM03 0,5 - 2,0 29-3, 29-4, 35-3, 35-4, 41-3, 

41-4, 41-5 Geen Standaardpakket grond - - - Altijd toepasbaar o.b.v. 
standaardpakket6  

MM09 1,0 - 2,0 10-3, 10-4, 13-3, 13-4, 22-1, 
22-2, 44-3, 44-4 Geen Standaardpakket grond - - - Altijd toepasbaar o.b.v. 

standaardpakket6  

PFAS 

Zuidwestzijde MM-01 PFAS 0,0 - 0,5 MM-01 PFAS4 Geen PFAS (30, adviestlijst)3 PFOA (som): 0,23 
PFOS (som): 0,36 Niet vastgesteld Landbouw/natuur  

Zuidoostzijde MM-02 PFAS 0,0 - 0,2 MM-02 PFAS5 Geen PFAS (30, adviestlijst) PFOA (som): <0,1 
PFOS (som): <0,1 Niet vastgesteld Landbouw/natuur  

A. Vm. 
spoellokaal MM-PFAS-03 0,08 - 0,2 06-1, 07-1 Geen PFAS (30, adviestlijst) PFOA (som): <0,1 

PFOS (som): <0,1 Niet vastgesteld Landbouw/natuur  

B. Bedrijfsriool MM11 0,08 - 0,5 02-1, 03-1, 12-1, 26-1 Geen PFAS (30, adviestlijst) PFOA (som): <0,1 
PFOS (som): 1,2 Niet vastgesteld Wonen/Industrie  

Noordzijde MM-PFAS-04 0,0 - 0,5 10-1, 11-1, 15-1, 16-1 Geen PFAS (30, adviestlijst) 

PFOA (som): 0,15 
PFOS (som): 4,0 
N-Et FOSAA; 150 
PFOSA: 4,8 

Niet vastgesteld Niet toepasbaar 

 

G. Laboratorium/  
vm. melkfabriek M-PFAS-05 1,0 - 1,5 22-1 Geen PFAS (30, adviestlijst) PFOA (som): <0,1 

PFOS (som): 0,12 Niet vastgesteld Landbouw/natuur  

1 Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn), PCB, PAK, minerale olie, lutum, organische stof en droge stofgehalte 
2 Barium, cadmium, kobalt, koper, kwik. lood, molybdeen, nikkel, zink 
3 PFAS-verbindingen conform Bodemplus advieslijst d.d. 12 juli 2019: PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFOA vertakt, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoA, PFTrDA, PFTeDA, PFHxDA, PFODA, PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHpS, PFOS, PFOS vertakt, PFDS, 4:2 FTS, 6:2 FTS, 8:2 FTS, 10:2 FTS, 
N-MeFOSAA, N-EtFOSAA, PFOSA, N-MeFOSA en 8:2 diPAP 
4 In het veld samengesteld uit de monsterpunten 29+35+33+39+38+34+32+28 
5 In het veld samengesteld uit de monsterpunten 18+17+36+37+41+40 (0-50) 
6 Voor de ondergrond is het gehalte aan PFAS niet bepaald 
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Tabel 2: Overzicht analyseprogramma en toetsing grondwater 

Deellocatie Peilbuis Filterdiepte  
(m -mv) 

Monster- 
code 

Veldwaarnemingen en -metingen 

Analysepakket 

Overschrijding van de 

Waargenomen 
bijzonderheden 

Grondwater-
stand 

(m -mv) 
Zuurgraad 

(pH) 
Geleidings-
vermogen 

(µs/cm) 
Troebelheid 

(NTU) 
Streefwaarde 
(index < 0,5) 

Tussenwaarde 
(index > 0,5) 

Interventiewaarde 
(index > 1) 

A. Vm. spoellokaal 073 3,5 - 4,5 07-1-1 Geen 2,94 7,2 463 92,1 Standaardpakket1 - - - 
C. Vm. pompeiland 
en tanks 103 3,5 - 4,5 10-1-1 Geen 2,69 6,8 389 26,1 Standaardpakket Molybdeen (0,01) 

barium (0,01) Nikkel (0,52) - 

E. Vm. opslag zuren 
(noord) 13 3,5 - 4,5 13-1-1 Geen 3,00 5,8 152 57,3 Standaardpakket Barium (0,06) 

naftaleen (-) - - 

E. Vm. opslag zuren 
(zuid) 20 3,5 - 4,5 20-1-1 Geen 3,10 5,2 99 53,6 Standaardpakket Barium (0,09) - - 

F. Overig terrein 
23 3,5 - 4,5 23-1-1 Geen 3,00 6,5 203 88,3 Standaardpakket - - - 

35 3,5 - 4,5 35-1-1 Geen 2,40 6,7 447 65,7 Standaardpakket Naftaleen (-) 
minerale olie (0,13) - - 

G. Laboratorium/ 
melkfabriek 223 3,5 - 4,5 22-1-1 Geen 4,00 7,3 440 332 Standaardpakket 

inclusief filtratie 
Zink (0,18) 
barium (0,12) Koper (0,7) Lood (1,02) 

Actualisatie 44 3,5 - 4,5 44-1-1 Geen 2,50 8,3 437 76,8 Metalenpakket (9)2 Koper (0,05) 
zink (0,01) - - 

1 Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN en styreen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl en VC) en minerale olie 
2 Barium, cadmium, kobalt, koper, kwik. lood, molybdeen, nikkel, zink 
3 Tevens gebruikt voor actualisatie-onderzoek 

 
 
 
Tabel 3: Toetsing PFAS in grondwater 

Parameter Toetsingswaarde Gemeten concentratie in peilbuis Overschrijding 
toetsingswaarde/ 
risicogrenswaarde/ 
signaleringswaarde 

Drinkwater-
toetsingswaarde 

Afgeleide 
risicogrenswaarde 

Risicogrenswaarde 
op 

interventiewaarde-
niveau 

Signaleringswaarde 10 13 22 

PFOS som in ng/l 530 4.700 200 - 9,2 <2 25 Nee 
PFOA som in ng/l 87,5 390 390 - 75 0,34 16 Nee 
Overige PFAS in ng/l - - - 100 Max.45 < detectiegrens Max. 47 Nee 

 
 
 
Tabel 4: Overzicht analyseprogramma en toetsing asbest in grond 

Deellocatie Monster 
code 

Traject 
(m -mv) Deelmonsters Waargenomen 

bijzonderheden Analysepakket 
Gewogen 
gehalte asbest 
(mg/kg d.s.) 

Zuidwestzijde MM AS 01 0,0 - 0,5 MM-AS-01-14 Geen Asbest in grond (NEN 5898) <2 
Zuidoostzijde MM AS 02 0,2 - 0,5 MM-AS-02-25 Geen Asbest in grond (NEN 5898) <2 
Centraal noord MM-AS-04 0,0 - 0,5 MM-AS-04-16 Resten baksteen Asbest in grond (NEN 5898) <2 
Buitenrand 
noord/oost MM-AS-05 0,0 - 0,5 MM-AS-05-17 Sporen kolengruis, sporen 

baksteen Asbest in grond (NEN 5898) <2 
4 In het veld samengesteld uit de monsterpunten 29+35+33+39+38+34+32+28 
5 In het veld samengesteld uit de monsterpunten 18+17+36+37+41+40 (0-50) 
6 In het veld samengesteld uit de monsterpunten 01, 04, 24 
7 In het veld samengesteld uit de monsterpunten 08, 14 en 21 
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Annet Dekens

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Langenhorstweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13107478, versienummer: 1

Rotterdam, 25-09-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 27 (10-50) 30 (10-50) 31 (10-50)

002 Grond (AS3000) MM02 32 (0-50) 36 (20-50) 39 (0-50) 41 (20-50)

003 Grond (AS3000) MM03 29 (100-150) 29 (150-200) 35 (100-150) 35 (150-170) 41 (50-100) 41 (100-150) 41 (150-200)

004 Grond (AS3000) MM04 17 (20-50) 18 (20-50)

005 Grond (AS3000) MM05 19 (10-50) 20 (10-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 95.2
 

94.7
 

96.6
 

95.5
 

94.8
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

4.0
 

0.6
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.3

 
1.7

 
<1

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

pH (H2O) -   
 

 
 

 
 

4.6
 

7.9
 

temperatuur t.b.v. pH °C   
 

 
 

 
 

21.7
 

21.8
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20

 
<20

 
<20

 
<20

 
<20

 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

kobalt mg/kgds S <1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

koper mg/kgds S <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

lood mg/kgds S <10
 

22
 

<10
 

20
 

<10
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

nikkel mg/kgds S <3
 

<3
 

<3
 

<3
 

<3
 

zink mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
<0.01

 
<0.01

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

0.26
 

<0.01
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

0.05
 

<0.01
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.02
 

0.44
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
 

0.23
 

<0.01
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S <0.01
 

0.23
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

0.12
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

0.19
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

0.14
 

<0.01
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
 

0.13
 

<0.01
 

 
 

 
 

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

mg/kgds S 0.083
1)

1.797
1)

0.07
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

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

 
<1

 
<1

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 27 (10-50) 30 (10-50) 31 (10-50)

002 Grond (AS3000) MM02 32 (0-50) 36 (20-50) 39 (0-50) 41 (20-50)

003 Grond (AS3000) MM03 29 (100-150) 29 (150-200) 35 (100-150) 35 (150-170) 41 (50-100) 41 (100-150) 41 (150-200)

004 Grond (AS3000) MM04 17 (20-50) 18 (20-50)

005 Grond (AS3000) MM05 19 (10-50) 20 (10-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 138 µg/kgds S 1.1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S 1.5
 

1.1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S 1.0
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 6.4
1)

5.3
1)

4.9
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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.

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

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

005 * 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 voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

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 AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

pH (H2O) Grond (AS3000) Conform NEN-ISO 10390, conform NEN-EN 15933

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7937514 18-09-2019 17-09-2019 ALC201  

001 Y7937522 18-09-2019 17-09-2019 ALC201  

001 Y7937524 18-09-2019 17-09-2019 ALC201  

002 Y7937373 18-09-2019 16-09-2019 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y7937367 18-09-2019 16-09-2019 ALC201  

002 Y7937528 18-09-2019 17-09-2019 ALC201  

002 Y7937445 18-09-2019 17-09-2019 ALC201  

003 Y7937595 18-09-2019 16-09-2019 ALC201  

003 Y7937180 18-09-2019 17-09-2019 ALC201  

003 Y7937591 18-09-2019 16-09-2019 ALC201  

003 Y7937538 18-09-2019 17-09-2019 ALC201  

003 Y7937596 18-09-2019 16-09-2019 ALC201  

003 Y7937537 18-09-2019 17-09-2019 ALC201  

003 Y7937170 18-09-2019 17-09-2019 ALC201  

004 Y7937329 18-09-2019 16-09-2019 ALC201  

004 Y7937352 18-09-2019 16-09-2019 ALC201  

005 Y7937532 18-09-2019 17-09-2019 ALC201  

005 Y7937531 18-09-2019 17-09-2019 ALC201  
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Uw projectnaam : Langenhorstweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13119341, versienummer: 1

Rotterdam, 15-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM06 15 (8-50) 16 (0-50)

002 Grond (AS3000) MM07 06 (20-50) 07 (20-50)

003 Grond (AS3000) MM08 10 (8-50) 11 (8-50)

004 Grond (AS3000) MM09 10 (100-150) 10 (150-200) 13 (100-150) 13 (150-200) 22 (100-150) 22 (150-200) 44 (100-150) 44
(150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 87.4
 

92.9
 

88.6
 

90.3
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

3.0
 

<0.5
 

0.7
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1

 
2.1

 
<1

 
1.6

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

pH (H2O) -  8.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

temperatuur t.b.v. pH °C  20.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20

 
76

 
<20

 
<20

 
 

 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

kobalt mg/kgds S 1.6
 

<1.5
 

1.8
 

<1.5
 

 
 

koper mg/kgds S <5
 

5.6
 

<5
 

<5
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

lood mg/kgds S <10
 

29
 

<10
 

<10
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

 
 

nikkel mg/kgds S 4.6
 

6.4
 

4.7
 

<3
 

 
 

zink mg/kgds S <20
 

47
 

<20
 

<20
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S  

 
0.03

 
<0.01

 
<0.01

 
 

 

fenantreen mg/kgds S  
 

1.6
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

antraceen mg/kgds S  
 

0.65
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S  
 

5.2
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S  
 

3.0
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

chryseen mg/kgds S  
 

2.8
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S  
 

1.5
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S  
 

2.6
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S  
 

1.7
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

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

1.7
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

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

mg/kgds S  
 

20.78
1)

0.07
1)

0.07
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S  

 
<1

 
<1

 
<1

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S  
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S  
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S  
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM06 15 (8-50) 16 (0-50)

002 Grond (AS3000) MM07 06 (20-50) 07 (20-50)

003 Grond (AS3000) MM08 10 (8-50) 11 (8-50)

004 Grond (AS3000) MM09 10 (100-150) 10 (150-200) 13 (100-150) 13 (150-200) 22 (100-150) 22 (150-200) 44 (100-150) 44
(150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

PCB 138 µg/kgds S  
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S  
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S  
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

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

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds   

 
<5

 
<5

 
<5

 
 

 

fractie C12-C22 mg/kgds   
 

32
2)

<5
 

<5
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds   
 

53
2)

<5
 

<5
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds   
 

35
2)

<5
 

<5
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S  
 

120
 

<20
 

<20
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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.

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

004 * 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 voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Een gedeelte van het gehalte aan minerale olie wordt vermoedelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) en/of humeuze verbindingen.
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Analyserapport

Paraaf :
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

pH (H2O) Grond (AS3000) Conform NEN-ISO 10390, conform NEN-EN 15933

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

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 AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7936215 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

001 Y7937041 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

002 Y7936294 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

002 Y7936295 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y7936290 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

003 Y7936218 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

004 Y7936854 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

004 Y7936987 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

004 Y7936427 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

004 Y7936848 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

004 Y7936835 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

004 Y7936796 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

004 Y7936996 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

004 Y7936301 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM0706 (20-50) 07 (20-50)

002
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres
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Uw projectnaam : Langenhorstweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13124042, versienummer: 1

Rotterdam, 24-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven monster- en projectomschrijvingen zijn
overgenomen in dit analyse rapport. Dit geldt ook voor de door u aangegeven monsternamedatum, indien
aangeleverd.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 01 (70-120) 01 (70-120)

002 Grond (AS3000) MM10 04 (8-50) 08 (20-50) 21 (20-70)

003 Grond (AS3000) MM11 02 (8-50) 03 (8-50) 12 (8-50) 26 (8-50)

004 Grond (AS3000) MM12 01 (20-70) 14 (8-40) 24 (8-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 81.5
 

88.9
 

90.5
 

91.2
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

9.6
 

2.1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

stenen
 

stenen
 

geen
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.4
 

2.5
 

1.2
 

0.9
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.3

 
1.6

 
1.5

 
<1

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 45

 
42

 
<20

 
<20

 
 

 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

0.25
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

kobalt mg/kgds S 8.4
 

2.3
 

<1.5
 

<1.5
 

 
 

koper mg/kgds S 8.4
 

8.9
 

<5
 

<5
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

0.06
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

lood mg/kgds S 19
 

42
 

<10
 

10
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 1.9
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

 
 

nikkel mg/kgds S 240
 

8.8
 

3.9
 

6.3
 

 
 

zink mg/kgds S 88
 

55
 

<20
 

23
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02

 
0.12

 
0.01

4)
0.01

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.15
 

15
 

0.11
 

0.12
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.04
 

4.3
 

0.03
 

0.05
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.34
 

23
 

0.32
 

0.35
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.26
 

15
 

0.21
 

0.20
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.20
 

10
 

0.21
 

0.18
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.14
 

6.0
 

0.12
 

0.11
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.21
 

11
 

0.20
 

0.19
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.15
 

6.8
 

0.13
 

0.14
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.15
 

6.7
 

0.12
 

0.13
 

 
 

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

mg/kgds S 1.66
1)

97.92
1)

1.46
1)

1.48
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

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

 
<1.9

2)
<1

 
<1

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<2.2
2)

<1
 

<1
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1.8
2)

<1
 

<1
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<2.0
2)

<1
 

<1
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1.9
2)

<1
 

1.0
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1.4
2)

1.2
4)

<1
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1.9
2)

1.6
4)

1.1
 

 
 

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

9.17
1)

6.3
1)

5.6
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 01 (70-120) 01 (70-120)

002 Grond (AS3000) MM10 04 (8-50) 08 (20-50) 21 (20-70)

003 Grond (AS3000) MM11 02 (8-50) 03 (8-50) 12 (8-50) 26 (8-50)

004 Grond (AS3000) MM12 01 (20-70) 14 (8-40) 24 (8-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
<5

 
 

 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

140
3)

<5
 

25
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  9
 

150
3)

8
 

18
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

50
3)

<5
 

9
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

340
 

<20
 

50
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

   
 

 
 

zie bijlage
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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.

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

004 * 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 voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.

3 Een gedeelte van het gehalte aan minerale olie wordt vermoedelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) en/of humeuze verbindingen.

4 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

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 AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7936755 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  

002 Y7936168 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  

002 Y7936758 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y7936167 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  

003 Y7936180 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  

003 Y7936165 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  

003 Y7936170 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  

003 Y7936177 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  

004 Y7936178 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  

004 Y7936711 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  

004 Y7936169 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  
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Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

01 (70-120)01 (70-120)

001
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM1004 (8-50) 08 (20-50) 21 (20-70)

002
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1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM1102 (8-50) 03 (8-50) 12 (8-50) 26 (8-50)

003
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM1201 (20-70) 14 (8-40) 24 (8-50)

004
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Annet Dekens

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Langenhorstweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13108036, versienummer: 1

Rotterdam, 25-09-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM-01 PFAS MM-01 PFAS (0-50)

002 Grond (AS3000) MM-02 PFAS MM-02 PFAS (0-20)

Analyse Eenheid Q 001 002    

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage
 

zie bijlage
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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.
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Analyserapport

Paraaf :
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 U9044108 18-09-2019 18-09-2019 ALC382  

002 U9044106 18-09-2019 18-09-2019 ALC382  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Annet Dekens

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Langenhorstweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13122659, versienummer: 1

Rotterdam, 18-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven monster- en projectomschrijvingen zijn
overgenomen in dit analyse rapport. Dit geldt ook voor de door u aangegeven monsternamedatum, indien
aangeleverd.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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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) M-PFAS-05 22 (100-150)

002 Grond (AS3000) MM-PFAS-03 06 (8-20) 07 (8-20)

003 Grond (AS3000) MM-PFAS-04 10 (8-50) 11 (8-50) 15 (8-50) 16 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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.

003 * 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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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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

Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7936427 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

002 Y7936296 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

002 Y7936298 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

003 Y7936290 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

003 Y7936218 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

003 Y7936215 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

003 Y7937041 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  
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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 5

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Annet Dekens

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Langenhorstweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13108035, versienummer: 1

Rotterdam, 01-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services 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 Asbestverdachte
grond AS3000

MM AS 01 MM-AS-01 (0-50)

002 Asbestverdachte
grond AS3000

MM AS 02 (20-50) MM-AS-02 (20-50)

Analyse Eenheid Q 001 002    

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  14.54

 
15.30

 
 

 
 

 
 

 

in behandeling genomen
gewicht

kg  14.54
 

15.30
 

 
 

 
 

 
 

Mengmonster samengesteld   nee
 

nee
 

 
 

 
 

 
 

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  13565
 

14726
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  93.3
 

96.2
 

 
 

 
 

 
 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 0.47
 

0.92
 

 
 

 
 

 
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services 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

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN 5707 (2003)

totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1806770 18-09-2019 18-09-2019 ALC291  

002 E1806769 18-09-2019 18-09-2019 ALC291  
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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 5

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Annet Dekens

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Langenhorstweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13124058, versienummer: 1

Rotterdam, 17-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven monster- en projectomschrijvingen zijn
overgenomen in dit analyse rapport. Dit geldt ook voor de door u aangegeven monsternamedatum, indien
aangeleverd.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services 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 Asbestverdachte
grond AS3000

MM-AS-04 MM-AS-04 (0-50)

002 Asbestverdachte
grond AS3000

MM-AS-05 MM-AS-05 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002    

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  17.20

 
15.18

 
 

 
 

 
 

 

in behandeling genomen
gewicht

kg  17.20
 

15.18
 

 
 

 
 

 
 

Mengmonster samengesteld   nee
 

nee
 

 
 

 
 

 
 

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  15741
 

14173
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  91.5
 

93.4
 

 
 

 
 

 
 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.1
 

0.97
 

 
 

 
 

 
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services 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

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN 5707 (2003)

totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1800532 11-10-2019 11-10-2019 ALC291  

002 E1800533 11-10-2019 11-10-2019 ALC291  
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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 4

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Annet Dekens

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Langenhorsterweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13139307, versienummer: 1

Rotterdam, 12-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
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, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum
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SYNLAB Analytics & Services 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) 04 (8-50) 04 (8-50)

002 Grond (AS3000) 08 (20-50) 08 (20-50)

003 Grond (AS3000) 21 (20-70) 21 (20-70)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 89.5
 

88.8
 

90.0
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.3
 

1.6
 

1.9
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.39

1)
0.22

3) 1)
<0.01

1)
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 49
1)

18
1)

0.03
1)

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 14
1)

5.8
1)

<0.01
1)

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 76
1)

31
1)

0.04
1)

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 44
1)

17
1)

0.03
1)

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 29
1)

15
1)

0.03
1)

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 16
1)

8.0
1)

0.02
1)

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 31
1)

16
1)

0.02
1)

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 17
1)

11
1)

0.02
1)

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 17
1)

10
1)

0.02
1)

 
 

 
 

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

mg/kgds S 293.39
1) 2)

132.02
1) 2)

0.224
1) 2)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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.

003 * 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 periode tussen monsterneming en het in behandeling nemen in het laboratorium was groter dan de
conserveringstermijn. Dit heeft mogelijk de representativiteit van het monster beïnvloed.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

3 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en 
gelijkwaardig aan NEN 5754

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

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7936167 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  

002 Y7936758 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  

003 Y7936168 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Annet Dekens

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Langenhorstweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13125970, versienummer: 1

Rotterdam, 22-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven monster- en projectomschrijvingen zijn
overgenomen in dit analyse rapport. Dit geldt ook voor de door u aangegeven monsternamedatum, indien
aangeleverd.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

07-1-1 07 (350-450)

002 Grondwater
(AS3000)

10-1-1 10 (350-450)

003 Grondwater
(AS3000)

13-1-1 13 (300-450)

004 Grondwater
(AS3000)

20-1-1 20 (350-450)

005 Grondwater
(AS3000)

22-1-1 22 (350-450)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
filtreren metalen -   

 
 

 
 

 
 

 
1

4)

barium µg/l S 34
1)

58
1)

82
1)

100
1)

120
1)

cadmium µg/l S <0.20
1)

<0.20
1)

<0.20
1)

0.25
1)

0.37
1)

kobalt µg/l S <2
1)

<2
1)

4.4
1)

8.3
1)

4.5
1)

koper µg/l S 4.4
1)

14
1)

<2.0
1)

<2.0
1)

57
1)

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
4)

lood µg/l S <2.0
1)

<2.0
1)

<2.0
1)

<2.0
1)

76
1)

molybdeen µg/l S 4.1
1)

7.0
1)

<2
1)

<2
1)

<2
1)

nikkel µg/l S 4.5
1)

46
1)

<3
1)

3.6
1)

12
1)

zink µg/l S <10
1)

32
1)

38
1)

57
1)

200
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 

tolueen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
2)

0.21
2)

0.21
2)

0.21
2)

0.21
2)

styreen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02

 
<0.02

 
0.05

3)
<0.02

 
<0.02

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

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

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

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

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

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

µg/l S 0.14
2)

0.14
2)

0.14
2)

0.14
2)

0.14
2)

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42
2)

0.42
2)

0.42
2)

0.42
2)

0.42
2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

07-1-1 07 (350-450)

002 Grondwater
(AS3000)

10-1-1 10 (350-450)

003 Grondwater
(AS3000)

13-1-1 13 (300-450)

004 Grondwater
(AS3000)

20-1-1 20 (350-450)

005 Grondwater
(AS3000)

22-1-1 22 (350-450)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

chloroform µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25

 
<25

 
<25

 
<25

 
<25

 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

<50
 

<50
 

<50
 

<50
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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.

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

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

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

Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

3 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.

4 Het monster is in het laboratorium gefiltreerd.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

23-1-1 23 (350-450)

007 Grondwater
(AS3000)

35-1-1 35 (350-450)

008 Grondwater
(AS3000)

44-1-1 44 (350-450)

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

METALEN
barium µg/l S <15

1)
21

1)
43

1)
 

 
 

 

cadmium µg/l S <0.20
1)

<0.20
1)

<0.20
1)

 
 

 
 

kobalt µg/l S <2
1)

2.4
1)

<2
1)

 
 

 
 

koper µg/l S <2.0
1)

<2.0
1)

18
1)

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

lood µg/l S <2.0
1)

<2.0
1)

<2.0
1)

 
 

 
 

molybdeen µg/l S 2.9
1)

2.2
1)

<2
1)

 
 

 
 

nikkel µg/l S <3
1)

3.3
1)

4.1
1)

 
 

 
 

zink µg/l S 21
1)

30
1)

74
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
<0.2

 
 

 
 

 
 

 

tolueen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
2)

0.21
2)

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02

 
0.04

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

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

 
<0.2

 
 

 
 

 
 

 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

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

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

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

µg/l S 0.14
2)

0.14
2)

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42
2)

0.42
2)

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

23-1-1 23 (350-450)

007 Grondwater
(AS3000)

35-1-1 35 (350-450)

008 Grondwater
(AS3000)

44-1-1 44 (350-450)

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

chloroform µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25

 
<25

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

95
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

120
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en 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 en 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) Idem

styreen Grondwater (AS3000) Idem

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

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 B1873937 15-10-2019 15-10-2019 ALC204  

001 G6671193 15-10-2019 15-10-2019 ALC236  

002 B1873957 15-10-2019 15-10-2019 ALC204  

002 G6672558 15-10-2019 15-10-2019 ALC236  



Ortageo Noordoost

Langenhorstweg 6 Ambt-Delden

211079

13125970

15-10-2019

Annet Dekens

15-10-2019

22-10-2019

Blad 9 van 10

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services 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 :
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 G6672601 15-10-2019 15-10-2019 ALC236  

003 B1873936 15-10-2019 15-10-2019 ALC204  

004 G6671191 15-10-2019 15-10-2019 ALC236  

004 B1873959 15-10-2019 15-10-2019 ALC204  

005 G6672564 15-10-2019 15-10-2019 ALC236  

005 B1873939 15-10-2019 15-10-2019 ALC204  

006 G6672570 15-10-2019 15-10-2019 ALC236  

006 B1828808 15-10-2019 15-10-2019 ALC204  

007 G6672595 15-10-2019 15-10-2019 ALC236  

007 B1873941 15-10-2019 15-10-2019 ALC204  

008 B1873956 15-10-2019 15-10-2019 ALC204  
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Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

35-1-135 (350-450)

007
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Uw projectnaam : Langenhorsterweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13157154, versienummer: 1.

Rotterdam, 06-12-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
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, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

13-1-2 13

002 Grondwater
(AS3000)

22-1-2 22

Analyse Eenheid Q 001 002    

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
PFAS   zie bijlage

 
zie bijlage
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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.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFAS Grondwater (AS3000) Analyse uitbesteed

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B6036183 29-11-2019 29-11-2019 ALC207  

002 B6036195 29-11-2019 29-11-2019 ALC207  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl
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Uw projectnaam : Langenhorsterweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13157803, versienummer: 1.

Rotterdam, 10-12-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
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, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

10-1-2 10

Analyse Eenheid Q 001     

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
PFAS   zie bijlage
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Analyserapport

Paraaf :
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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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Analyserapport

Paraaf :
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFAS Grondwater (AS3000) Analyse uitbesteed

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B6036194 03-12-2019 02-12-2019 ALC207  
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Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum
WH/2001/2255 19 06 2001

1 )(Hirkiesnummer Inlichtingenbijl!iiLim II 21. .!L'i\'l2G01425 14 50 hr. RH. ______

Onderwerp
Wet bodembescherming, locatie Ambt Delden-Langenhorsterweg 6. Beschikking.
Saneringsplan OV/010/0022/820.

WET BODEMBESCHERMING
Beschikking

Aanvraag

1. Op 15 februari2001 hebben wij een verzoek tot het nemen van een beschikking ingevolge
artikel 29 van de Wet bodembescherming ontvangen van Kleencare B.V., Langenhorsterweg 6,
7495 RD Ambt Delden. Het betreft een verzoek om vaststelling van ernst en urgentie van de
bodemverontreiniging aan de Langenhorsterweg 6 te Ambt Delden, kadastraalbekend als
gemeente Ambt Delden, sectie I, nummer 1595 (perceeloppervlakte 77 are en 21 centiare).

Rapportages

Bij deze melding zijn de volgende rapportages overgelegd:
- Verkennend bodemonderzoek langenhorsterweg 6 te Ambt Delden, Tauw bv,

R001-3877205WGO-D01-D, 14november 2000.
- Actualisatie onderzoek langenhorsterweg 6 te Ambt Delden, Tauw bv, R002-3877205WGO-

DOl-D, 14 november 2000.
- Nader bodemonderzoek langenhorsterweg 6 te Ambt Delden, Tauw bv, ROO1-3901386WGO-

DOl-D, 5 januari 2001.

Postbank H33220
INC Bank 69 18 10 893

I lel provinciehuis is vanaf het NS-station bereikbaar: l?e/oekadres
met stadsbus lijn 1richting IWrkum, halte provinciehuis I .uttenbergstraat 2

Zwolle



l^it^cedut^

1. Het ontvankelijke verzoek is overeenkomstig de bepalingen in de Wet bodembescherming en de
Brovinciale milieuverordening Overijssel behandeld.

2. Overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in de Wet bodembescherming zijn de betrokken
overheidsorganen op de hoogte gesteld van het verzoek.

ii^^pi^^^tiik

1. De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken heeftvan3mei 2001 tot en met31mei 2001
ter inzagegelegen in het gemeentehuisvan HofvanTwente en inde bibliotheek van het
provinciehuis te zwolle. Tijdens de termijn van terinzagelegging is geen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid zienswijzen in te dienen.

Overwegingen

1. L^it de bij de melding verstrekte onderzoeksrapportages is ons gebleken dat het grondwater is
verontreinigd met koper en wel over een oppervlakte van circa 400m^en tot een diepte van circa
4,5mmv.Naar schatting is een hoeveelheid van 800m^grondwaterverontreinigd.Voor meer
danlOOm^grondwater worden de interventiewaarden overschreden.Op basis hiervan
concluderen wij dat er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging als bedoeld in
artikel 29 van de Wet bodembescherming.

2. Ter plaatse van de sterke grondwaterverontreiniging is deels nieuwbouw gepland waarbij een
kelder tot circa 2,5m-mv.wordt gebouwd.Bij het graven van de kelder is bemaling/onttrekking
van het grondwater niet toegestaan. Daarnaast dient de grondwaterverontreiniging bereikbaar te
blijven voor het uitvoeren van eventuele saneringswerkzaamheden in de toekomst.

3. Op het overige terrein zijn op verschillende plaatsen in de grond sterk verhoogde gehalten l^AK
aangetoond. De verhoogde gehalten zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de zintuiglijk
aangetroffen kooldeeltjes. Tevens is ter plaatse van een voormalige ondergrondse tank een
overschrijdingvan de interventiewaarde voorminerale olie aangetoond.De aangetroffenBAK en
olieverontreiniging zijn onvoldoende afgeperkt. Wij verzoeken de indiener nader onderzoek te
laten uitvoeren en de resultaten binnen een termijnvan3maanden aan ons op te sturen.
De verwachting is dat de resultaten geen gevolgen hebben voor de vastgestelde saneringsurgentie
in deze beschikking.

4. De vaststelling door ons of er sprake is van een urgent geval van bodemsanering, gebeurt aan de
hand van ^^DeGirculaireSaneringsregelingWet bodembescherming, beoordeling en afstemming,
d.d.l9december 1997^^.Dit document is opgesteld door het ministerie vanVolkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en milieubeheer en is opljanuaril998 in werking getreden
(kenmerkDBO/97587346)

5. Ten aanzienvan de urgentie van het onderhavige ernstige verontreinigingsgevalkan worden
gesteld dat er bij het huidige gebruik van het terrein, te weten bedrijfsterrein,geen actuele risico^s
zijn voorde mens ofhet milieu.Bvenmin is er sprakevan een actueel verspreidingsrisico.Dit
geval is derhalve niet urgent.



6. De eigenaar en de gebruiker zijn verplicht een herinrichting of een veranderingvan
gebruik, functie ofbestemming van de locatieop basis van artikel 37, lid 4, van de
Wet bodembescherming terstond bij de provincie Overijssel te melden.

Besluiten

Gelet op het vorenstaande en het bepaalde in de Wet bodembescherming, stellen wij vast dat sprake
is van:

1. EBN GBVAL VAN ERNSTIGE BODEMVERONTREINIGING ALS BEDOELD IN
ARTIKEL 29 VAN DEWETBODEMBESCHERMING.

2. EENNIET URGENT GEVAL VAN BODEMVERONTREINIGING ALS BEDOELDIN
ARTIKEL 37 VAN DEWETBODEMBESCHERMING.

Kadastrale registratie

In het kader van de kadastrale registratie wordt op grondvan artikel 55 van de
Wet bodembescherming een afschriftvan dezebeschikking gezonden aan het Kadaster Overijssel,
Bostbus 7005, 8007 HAZwolle. Onder vermelding van een korte aanduiding van de aard vandit
besluit wordt het betrokken perceel in het kadaster geregistreerd door middel van de code: WBD.
Het onder kop Aanvraag, punt 1,genoemde perceel, kadastraal bekend gemeente Ambt Delden,
sectie I, nummer 1595 komt voor 5% in aanmerking voor registratie op basis van de gevalscontour.

Een exemplaar van dezebeschikking wordt gezonden aan:
a. Kleencare B.V., ter attentie vande heer J.M. ___________ Langenhorsterweg 6,

7495 RD Ambt Delden.

Een afschriftvan deze beschikking wordt gezonden aan:
a. Burgemeester en Wethouders \ an Hoi'van Twente, Postbus 48, 7490 AA Dcldcn
b. Kadaster Overijssel, ter attentie van de heer F.___ ________ Bostbus 7005, 8007 HAZwolle;
c. Tauw bv, ter attentie van de heer W__ _____ __stbus 133, 7400 AC Deventer;
d. Laporte ESD B.V., Kalshoven 13 17, 4825 AL Breda.

Gedepu______ ______________________ __________
namens ______ __ _ __ __

^1 ____ ___ ___________ ___________ ___________ _______ _______

H_ ____ __ __
adjuncthoofdeenheid Water en Bodem.



N B. De Algemene wet bestuursrecht biedt aan degenewiens belang rechtstreeks bij dit besluit is
betrokken, de mogelijkheid ombinnen zes weken na de datum van verzending van deze brief
bezwaartegen ons besluit in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel,
Team^uridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GBZwolle,
telefoonnummer (038) 425 20 68
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adresvan de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de grond van het bezwaar.
Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincieOverijssel is geengriffierecht
verschuldigd.
Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kan men zichwenden tot deprovinciale
medewerker die bij het besluit is vermeld.
Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk om (hangende de behandeling van het
bezwaarschrift) op grond van artikel 8:81, lid 1, van de Algemene wetbestuursrecht een
voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraakvan de
Raad van State te ^s Gravenhage. In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is,
datueen bezwaarschrift heeft ingediend.
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KADER VAN HET ONDERZOEK 

In deze appendix wordt kort ingegaan op de verschillende kaders die van toepassing zijn op bodemonderzoek.  
 
NEN-normen 

Bij het bepalen van de onderzoeksstrategie en het vaststellen van het onderzoeksprogramma is uitgegaan van de 
volgende NEN-normen: 
• Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (Nederlandse norm 

5725: oktober 2017). 
• Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de 

milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond’ (Nederlandse norm 5740: januari 2009 en 5740:2009/A1: 
februari 2016). 

• Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond (Nederlandse norm 5707: 
augustus 2015 en 5707+C1/C2: december 2017).  

• Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat (Nederlandse norm 
5897: augustus 2015 en 5897+C1/C2: december 2017). 

 
Uitvoeringskader 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de wettelijke KWALIBO-regeling (Kwaliteitsborging bij bodem-
intermediairs). Dit betekent dat het veldwerk is uitgevoerd onder erkenning op basis van BRL SIKB 2000 en de 
daarbij behorende protocollen 2001 (plaatsen handboringen en peilbuizen), 2002 (nemen van grondwatermonsters) 
en 2018 (locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem). Monstername van het materiaal uit de 
inspectiesleuven in de halfverharding wordt uitgevoerd conform de geldende NEN-normen door een erkende 
medewerker, maar valt formeel niet onder protocol 2018. Waar tijdens het onderzoek is afgeweken van de normen 
en de protocollen, is dat vermeld in dit rapport. Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door een laboratorium dat 
is geaccrediteerd op basis van de criteria in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2000 en op basis van AS3000. Op de 
analysecertificaten is aangegeven welke laboratoriumverrichtingen onder de genoemde accreditaties zijn 
uitgevoerd.  
 
In deze appendix is de verantwoording van het uitgevoerde onderzoek opgenomen, waaronder verwijzingen naar 
wet- en regelgeving en kwaliteitsborging.  
 
Reikwijdte van het onderzoek 

Het bodemonderzoek is alleen bedoeld om inzicht te krijgen in de actuele milieuhygiënische kwaliteit van grond 
en/of grondwater op de onderzoekslocatie voor het beoogde doel. De uitvoering van de werkzaamheden door 
Ortageo vindt op zorgvuldige wijze plaats volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden bij onderzoek 
naar bodemverontreiniging. Het bodemonderzoek beoogt een waarheidsgetrouw beeld te geven van de bodem-
kwaliteit van de onderzoekslocatie op het moment van de monstername. Vanwege het steekproefsgewijze karakter 
van het onderzoek waarbij de monstername op deels willekeurig bepaalde locaties plaatsvindt, kan niet worden 
uitgesloten dat binnen de onderzoekslocatie lokaal een verontreiniging afkomstig van een onbekende puntbron 
aanwezig is, die niet wordt aangetoond in dit onderzoek. Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde 
onderzoek een momentopname betreft. De onderzoeksresultaten worden minder representatief voor de actuele 
bodemkwaliteit naarmate meer activiteiten op de locatie plaatsvinden en de verstreken periode sinds de uitvoering 
van het onderzoek langer wordt.  
 
Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder meer elders 
toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. De toepassing van grond 
elders moet worden gemeld via het ‘meldpunt bodemkwaliteit’.  
 
Het bodemonderzoek is, mits anders aangegeven, niet van toepassing op puin- of andere lagen waarin de fractie 
aan bodemvreemd materiaal groter is dan 50%. Deze lagen betreffen formeel geen bodem en hierop is de Wet 
bodembescherming niet van toepassing. 
 
Toetsingskader 

Om de mate waarin sprake is van bodemverontreiniging te kunnen beoordelen, worden de analyseresultaten van 
de grond- en grondwatermonsters getoetst aan het toetsingskader dat landelijk (generiek) is vastgesteld.  
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Generiek toetsingskader 

Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik gemaakt van 
de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de streefwaarden grondwater en 
interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de Circulaire bodemsanering. In onderstaande tabel 
worden deze referentiewaarden en de daarbij gehanteerde terminologie toegelicht. 
 
Tabel: Toelichting op referentiewaarden 

Referentiewaarde Afkorting Betekenis  Index Terminologie bij overschrijding 

Grond 

Achtergrondwaarde A Generieke waarde voor schone 
grond (AW2000-waarde) 

0 Licht verhoogd / verontreinigd 

Tussenwaarde T ‘Trigger’ voor nader onderzoek 0,5 Matig verhoogd / verontreinigd 

Interventiewaarde I 
Waarde voor 
sanering(sonderzoek) 1,0 Sterk verhoogd / verontreinigd 

Grondwater 

Streefwaarde S Generieke waarde voor een 
schoon grondwater 

0 Licht verhoogd / verontreinigd 

Tussenwaarde T ‘Trigger’ voor nader onderzoek 0,5 Matig verhoogd / verontreinigd 

Interventiewaarde I Waarde voor  
sanering(sonderzoek) 

1,0 Sterk verhoogd / verontreinigd 

 
Voor toetsing aan de referentiewaarden worden de gemeten gehalten op basis van de percentages lutum (fractie 
<2 μm) en organische stof in een monster, omgerekend naar een gestandaardiseerd gehalte. Een 
gestandaardiseerd gehalte geldt voor een standaardbodem met 25% lutum en 10% organische stof. Vóór 1 
november 2013 werden bij elke onderzoek juist de referentiewaarden die gelden voor een standaardbodem 
omgerekend op basis van de percentages aan lutum en organische stof per monster. 
 
Gehalten c.q. concentraties aan verontreinigende stoffen boven de tussenwaarde geven in het algemeen aanleiding 
tot het instellen van een nader onderzoek.  
 
Asbest 

Voor asbest is een interventiewaarde vastgesteld van 100 mg/kg d.s. De restconcentratienorm (hergebruikswaarde) 
is gelijk gesteld aan de interventiewaarde. 
 
Het gehalte aan asbest wordt bepaald aan de hand van onderstaande formule. Hierbij vindt voor gehalten in de 
grond van gaten of sleuven een correctie plaats naar de inhoud van het monsterpunt: 
  

gewogen gehalte asbest = gehalte serpentijnasbest + (10 * gehalte amfiboolasbest) 
 

Gebiedsspecifiek toetsingskader 

Gemeenten hebben op basis van het Besluit bodemkwaliteit de mogelijkheid tot het vaststellen van gebieds-
specifiek beleid voor hun grondgebied. Op basis daarvan kan licht tot matig verontreinigde grond zonder verdere 
keuring worden hergebruikt binnen de betreffende gemeente(n). Sommige gemeenten hebben in het bodem-
beheerplan tevens vastgesteld dat de lokale maximale waarden gelden als verhoogde achtergrondwaarden in het 
kader van de beoordeling c.q. afperking van (gevallen van) bodemverontreiniging. 
 
Op basis van het gebiedsspecifiek beleid kunnen lokale maximale waarden (LMW) zijn vastgesteld die hoger liggen 
dan de generieke achtergrondwaarden. Deze waarden gelden voor homogene deelgebieden die zijn ingedeeld 
naar ontstaansgeschiedenis en gebruik. De lokale maximale waarden kunnen, mits dit is vastgelegd in het 
gemeentelijk beleid, worden gebruikt in plaats van de generieke achtergrondwaarden bij de toetsing of sprake is 
van bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. 
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Tijdelijk handelingskader PFAS 

Op 8 juli 2019 is in een brief van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (kenmerk IENW/BSK-2019/131399) 
aangegeven dat te verzetten of toe te passen grond moet voldoen aan de eisen die het Ministerie stelt aan PFAS. 
Omdat in het Besluit bodemkwaliteit nog geen toepassingsnormen voor PFAS zijn vastgelegd, zijn voorlopige 
toepassingsnormen vastgesteld in een tijdelijk handelingskader. Vooruitlopend op de aanpassing van de regel-
geving, dient dit kader op basis van de zorgplicht al te worden gebruikt. 
 
Beoordelingskader saneringsnoodzaak 

Gevalsdefinitie 

Een geval van bodemverontreiniging wordt gedefinieerd als een verontreinigd grondgebied, waarbij de 
geconstateerde verontreinigingen een technische, organisatorische en ruimtelijke samenhang vertonen. Aan elk 
van deze drie criteria moet worden voldaan om te spreken van één geval van bodemverontreiniging. 
 
Bodemverontreiniging ontstaan vanaf 1987 

Als de bodemverontreiniging is ontstaan na 1 januari 1987 dan is conform de Wet bodembescherming sprake van 
een verontreiniging die valt onder de zorgplicht (art. 13 Wbb). De veroorzaker is verplicht de verontreiniging en de 
directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Er moet dus zo spoedig mogelijk 
een sanering te worden uitgevoerd, ongeacht de ernst, omvang en risico's van de verontreiniging. 
 
Bodemverontreiniging ontstaan vóór 1987 

De saneringsparagraaf uit de Wet bodembescherming, van toepassing op bodemverontreiniging die is ontstaan 
vóór 1 januari 1987, omschrijft de volgende uitgangspunten: 
• Conform art. 28 Wbb moet degene die de bodem wil gaan saneren of werkzaamheden wil gaan verrichten 

waardoor de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst, hiervan melding doen bij het 
bevoegd gezag (art. 28 Wbb). Deze melding hoeft niet, als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de 
sanering of de geplande activiteit geen betrekking heeft op een geval van ernstige bodemverontreiniging en 
tevens vaststaat: 
- dat de betreffende hoeveelheid verontreinigde grond niet meer bedraagt dan 50 m3 en/of de hoeveelheid 

verontreinigd grondwater niet meer bedraagt dan 1.000 m3; 
- dat uit de aard van de handelingen volgt dat de grond slechts tijdelijk wordt verplaatst en na verplaatsing 

in zijn geheel wordt teruggebracht. 
• Er is sprake van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ als in een bodemvolume van 25 m³ in de grond 

en/of 100 m³ in het grondwater het gemiddelde gehalte van een verontreinigde stof groter is dan de 
interventiewaarde voor grond respectievelijk grondwater. Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging 
geldt een saneringsnoodzaak. 

• In enkele specifieke situaties kan bij gehalten onder de interventiewaarden ook sprake zijn van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. Dit geldt voor de zogenaamde gevoelige functies:  
- moestuin/volkstuin; 
- plaatsen waar vluchtige verbindingen aanwezig zijn in het grondwater in combinatie met hoge 

grondwaterstanden en/of in de onverzadigde bodem onder bebouwing; 
- plaatsen waar sprake is van gewasconsumptie en waar een verontreiniging met PCB in de contactzone 

aanwezig is. 
• Of een geval van ernstige bodemverontreiniging met spoed moet worden gesaneerd is afhankelijk van de 

risico's. Hiertoe moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd waarbij de humane, ecologische en 
verspreidingsrisico's worden vastgesteld. Als sprake is van onaanvaardbare risico's moet de sanering met 
spoed worden uitgevoerd. Eventueel kunnen ook tijdelijke beveiligingsmaatregelen worden getroffen om de 
risico's te beheersen. 

 
Het bevoegd gezag Wbb stelt in een beschikking vast of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging 
en, als dit het geval is, of de verontreiniging met spoed moet worden gesaneerd. Als sprake is van spoed, dan stelt 
het bevoegd gezag in de beschikking tevens de termijn vast waarbinnen met de sanering moet worden begonnen. 
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Asbest 

Met betrekking tot asbest is het Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, protocol asbest van toepassing. Dit 
protocol asbest is opgenomen in de Circulaire bodemsanering. Voor asbest geldt dat, ongeacht de omvang, er 
sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. wordt 
overschreden. 
 
Indien een asbestverontreiniging is ontstaan na 1993 (opname zorgplichtartikel in de Wet bodembescherming) dient 
een bodemverontreiniging in principe, ongeacht mate, omvang en risico’s te worden gesaneerd.  
 
Indien een verontreiniging is ontstaan voor 1993 (‘historische verontreiniging’) wordt de saneringsnoodzaak en -
spoedeisendheid volgens het Milieuhygiënisch Saneringscriterium bepaald. Volgens de Circulaire bodemsanering 
geldt voor asbest dat, bij grond met een gewogen gehalte aan asbest hoger dan de interventiewaarde van 100 
mg/kg d.s. er, onafhankelijk van de omvang van de verontreiniging, sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Indien sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (geen zorgplicht) worden 
vervolgens de volgende stappen van het protocol asbest uitgevoerd: 
• uitvoeren standaard risicobeoordeling via onder andere bodemgebruiksvorm, aanwezigheid van asbest in 

‘leeflaag’, gehalte aan (niet) hechtgebonden asbest en vegetatie; 
• eventueel uitvoeren van een locatiespecifieke risicobeoordeling (bepaling respirabele vezels en/of bepaling 

asbestvezelconcentratie in binnen- en/of buitenlucht). 
 
De Wet bodembescherming (Wbb) is niet van toepassing bij puin- of andere lagen waarin de fractie aan 
bodemvreemd materiaal groter is dan 50%. De Wbb is daarnaast per definitie niet van toepassing bij wegen: onder 
een weg wordt verstaan een weg, een pad of een erf, alsmede andere grond die bestemd is om door rij en ander 
verkeer gebruikt te worden. Het is sinds 1 januari 2000, op basis van het Besluit asbestwegen milieubeheer, 
verboden om een asbesthoudende weg voorhanden te hebben. Wanneer er meer dan 100 mg/kg d.s. asbest 
(gewogen) in een weg aanwezig is, is de eigenaar verplicht een melding te doen bij het Ministerie Infrastructuur en 
Milieu (I&M) en maatregelen te nemen die strekken tot het tegengaan van blootstelling van gebruikers van die weg 
aan asbest. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de handhaving van het Besluit asbestwegen 
milieubeheer.  
 
Het verbod geldt voor alle asbestwegen in Nederland. Uitgezonderd zijn:  
• een weg, waarvan de eigenaar heeft aangetoond dat de concentratie asbest in die weg lager is dan 100 mg/kg 

d.s. (gewogen);  
• een weg die voor 1 juli 1993 is aangebracht en waarvan het asbest is afgeschermd door een verharding die 

geen asbest bevat.  
 
Een weg wordt beschouwd als een object. Op het verwijderen van objecten is het Asbest-verwijderingsbesluit 2005 
van toepassing. In het Asbestverwijderingsbesluit 2005 wordt echter een asbestweg uitgezonderd van de asbest-
inventarisatieplicht (artikel 4 lid 1c) en de verplichting een gecertificeerde asbestverwijderaar de werkzaamheden 
te laten uitvoeren. En geldt voor het verwijderen van de weg wel het sloopregime uit het Arbeidsomstandigheden-
besluit. 
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NEN-normen 
Vooronderzoek 

NEN 5717 
Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (Nederlandse norm 
5717, december 2017) 

NEN 5725 
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (Nederlandse norm 
5725: oktober 2017) 

Bodemonderzoek 

NEN 5720 Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek (Nederlandse Norm 
5720, december 2017) 

NEN 5740 
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de 
milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (Nederlandse norm 5740, januari 2009 en 5740:2009/A1: 
februari 2016) 

NEN 5707 
Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond (Nederlandse norm 5707: 
augustus 2015 en 5707+C1/C2: december 2017) 

NEN 5897 
Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat (Nederlandse norm 
5897: augustus 2015 en 5897+C1/C2: december 2017) 

NTA 5755 
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en 
omvang van bodemverontreiniging (Nederlandse Technische Afspraak 5755, juli 2010) 
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Kwaliteitsborging 
Algemeen 

Kwaliteitszorg 
algemeen 

NEN-EN-ISO  
9001: 2015  

Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen 
(Nederlandse norm, oktober 2015) 

 

Veiligheidscertificaat 
aannemers VCA** 

VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers 
(versie 2008/5.1, april 2010) 

 

Kwalibo algemeen BRL SIKB Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer en is 
verankerd in het Besluit bodemkwaliteit 

 

Milieukundig laboratoriumonderzoek 

Laboratorium 
AS3000 
 
AP04 

Synlab Analytics & Services 
Eurofins ACMAA Testing (asbest) 
Synlab Analytics & Services 

RvA 

Milieukundig veldwerk 

BRL SIKB/protocol* 

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen  

 

Protocol 1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 

BRL SIKB/protocol* 

BRL SIKB 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek 

 

Protocol 2001 Uitvoeren van handboringen en plaatsen van peilbuizen, maken van 
boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 

Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonsters 

Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

Protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

BRL SIKB/protocol* 

BRL SIKB 2100 Mechanisch boren 

 

Protocol 2101 Mechanisch boren 

BRL SIKB/protocol* 

BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water-) bodemsaneringen en nazorg 
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1 INLEIDING 

 

In opdracht van Sigma Bouw & Milieu is door Ortageo Noordoost B.V. een verkennend en aanvullend bodem-

onderzoek uitgevoerd op de locatie Langenhorsterweg 6 in Ambt Delden (gemeente Hof van Twente).  

 

Aanleiding 

De aanleiding voor het: 

• verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen aanvraag van een omgevingsvergunning (bouw woningen); 

• aanvullend bodemonderzoek zijn de resultaten van het verkennend bodemonderzoek: zowel in de grond als in 

het grondwater zijn verontreinigingen aangetoond die aanleiding geven tot aanvullend onderzoek. 

 

Doel 

Het doel van het: 

• verkennend bodemonderzoek is om door het bepalen van de actuele bodemkwaliteit vast te stellen of de locatie 

geschikt is voor het beoogde gebruik; 

• aanvullend bodemonderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de milieuhygiënische bodemkwaliteit op de 

locatie. Het onderzoek richt zich met name op het verkrijgen van meer inzicht in de actuele mate en omvang 

van (eerder) vastgestelde bodemverontreinigingen. Daarnaast wordt (meer) aandacht besteed aan de milieu-

hygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de bebouwing. 

 

Leeswijzer 

In dit rapport worden de resultaten van het vooronderzoek weergegeven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 zijn de 

hypothese en de onderzoekstrategie beschreven. De veldwerkzaamheden zijn in hoofdstuk 4 en het laboratorium-

onderzoek is in hoofdstuk 5 beschreven. Het rapport wordt besloten met een samenvatting, de conclusies en de 

aanbevelingen (hoofdstuk 6). In de appendix zijn de verschillende kaders van het onderzoek beschreven 

(waaronder wet-/regelgeving en toetsingskader) en is de verantwoording opgenomen. 
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2 VOORONDERZOEK 

 

Voor de uitvoering van het bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd. Doel van het vooronderzoek is het 

achterhalen van (potentieel) bodemverontreinigende activiteiten die nu plaatsvinden of in het verleden hebben 

plaatsgevonden op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie.  

2.1 Bronnen 

In onderstaande tabel zijn de in het kader van het vooronderzoek geraadpleegde bronnen weergeven.  

 

Tabel 1: Geraadpleegde bronnen 

Nr. Bron Verwijzing/toelichting 

1 Topografische kaart, kadastrale gegevens Kadaster, opgenomen in bijlage 1  

2 

Schriftelijke informatie van Sigma Bouw & Milieu en 

mondelinge informatie van de eigenaar/gebruiker van de 

onderzoekslocatie (de heer B. Mets) 

Verwerkt in dit hoofdstuk 

3 Gemeente Hof van Twente Verwerkt in dit hoofdstuk 

4 

Internetbronnen:  

A. Actuele luchtfoto’s en straatoverzichten www.google.nl/maps en pdok.nl/viewer 

B. Historische topografische kaarten www.topotijdreis.nl 

C. TNO-NITG (gegevens bodemopbouw / grondwater) www.dinoloket.nl 

D. Bodemloket (dossiervermelding onderzoek / sanering) www.bodemloket.nl 

E. Provinciale bodematlas 
geo.overijssel.nl/viewer/app/master/v1 en 

https://overijssel.omgevingsrapportage.nl/ 

F. Ligging kabels en leidingen www.klic-online.nl 

G. Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) bagviewer.kadaster.nl 

5 Locatiebezoek 

Locatiebezoek is uitgevoerd op 13 september 2019 met 

de eigenaar en tevens gebruiker de heer B. Mets. 

Gegevens zijn verwerkt in dit hoofdstuk 

6 Eigen archief Ortageo Verwerkt in dit hoofdstuk 

7 

Rapporten en beschikking  

Onderzoekslocatie  

A. Verkennend bodemonderzoek Langenhorsterweg 6 te 
Ambt Delden Tauw, projectnummer 3877205, 14 november 2000 

B. Actualisatie onderzoek Langenhorsterweg 6 te Ambt 
Delden 

Tauw, projectnummer R002-3877205, 14 november 2000 

C. Neder onderzoek Langenhorsterweg 6 te Ambt Delden Tauw, projectnummer 3901386, 5 januari 2001 

D. Aanvullend bodemonderzoek Langenhorsterweg 6 te 
Ambt Delden 

Tauw, projectnummer 3943364, 16 augustus 2001 

E. Verkennend bodemonderzoek op het perceel 
Langenhorsterweg 6 te Ambt Delden 

Dibec, projectnummer 461.241/MBW, 10 oktober 2002 

F. Historisch onderzoek Langenhorsterweg 6 te Ambt 

Delden (gemeente Hof van Twente) 

Combinatie Consulmij Milieu & MUG Ingenieursbureau, 

rapportnummer HOOV001, december 2008 

G. Beschikking saneringsplan Provincie Overijssel, WH/2001/2255, 21 juni 2001 

Zuidelijk aangrenzend perceel  

H. Historisch onderzoek C1735021196 te Ambt Delden 
(gemeente Hof van Twente)  

Combinatie Consulmij Milieu & MUG Ingenieursbureau, 

rapportnummer HOOV099, oktober 2008 
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2.2 Algemene gegevens 

De algemene gegevens over de locatie zijn weergegeven in de volgende tabel.  

 

Tabel 2: Algemene locatiegegevens 

Adres  Langenhorsterweg 6 in Ambt Delden (gemeente Hof van Twente) 

Kadastrale aanduiding Gemeente Delden, sectie P, nummer 468 

Oppervlakte Circa 7.721 m² 

Eigenaar BM Vastgoed B.V. (de heer B. Mets) 

Algemene omschrijving Voormalig bedrijfsterrein in het buitengebied van Ambt Delden 

Bebouwing 
Op het noordelijke deel van het perceel hoofdgebouw met diverse bijgebouwen. Het zuidelijke 

deel is onbebouwd, braakliggend. 

Terreinverharding Inpandig: overwegend beton. Uitpandig deels verhard met klinkers en stelconplaten. 

 

De globale situering van de onderzoekslocatie is op onderstaande afbeelding met een gele lijn aangegeven. 

 

 Afbeelding 1: Luchtfoto onderzoekslocatie (bron 4a / PDOK Viewer) 

 
 

2.3 Bodemgebruik 

In de volgende tabel zijn de beschikbare gegevens weergegeven over het historische, huidige en toekomstige 

gebruik van respectievelijk de onderzoekslocatie en de directe omgeving. In bijlage 7 zijn overzichtstekeningen 

opgenomen met de indeling van de bebouwing en de potentieel verdachte bedrijfsactiviteiten. 

 

  

Langenhorsterweg 

Schoolstraat 
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Tabel 3: Beschrijving bodemgebruik  

Omschrijving Gebruik Potentieel bodembedreigende activiteiten en situaties 

Onderzoekslocatie 

Historisch 

Noordelijk en oostelijke deel 
Zuivelfabriek en graanmalerij: 

• 1914 - 1982: Coöperatieve Stoomzuivel-
fabriek en landbouwvereniging De 
Vooruitgang 

Ontsmettings- en reinigingsmiddelen-
productie: 

• 1984: Delco Chemie 

• 1993: Kleencare Hygiëne 
Overige kunstofproductenindustrie: 

• 2003: Desmepol (geen productie op deze 
locatie) 

Zuidwestelijke deel 

• Braakliggend terrein 

Algemeen 
Diffuse bodemverontreiniging (o.a. asbest) als gevolg van 
langdurig historisch gebruik en diverse bouw- en 
sloopactiviteiten waardoor sprake kan zijn van 
bodemvreemde bijmengingen 
Specifiek 

• Kolenopslag (1914 - 1955) 

• Opslag koperslakkenbloem (voor 1965) 

• Ondergrondse diesel en benzinetank met pompeiland 
vanaf 1963 (in 1980 verwijderd en gesaneerd) 

• (Voormalige) bovengrondse stookolietank (onbekend - 
1982) en hbo-tank (2005 - heden) 

• Brandplaats 

• Bedrijfsriool 

• Opslag logen en zuren, reinigings- en ontvettingsmiddelen 

• Calamiteit in 1995: 500 kg fosforzuur van de heftruck 
gevallen 

• Opslag kunststofgranulaat en chemicaliën 

Huidig • Voormalige bedrijfslocatie, buiten gebruik  
• Opslag granulaat in big bags en op diverse plaatsen 

opslag chemicaliën 

Toekomstig • Woningbouw • Geen 

Directe omgeving 

Historisch • Bos • Zuid: In het historisch onderzoek van het zuidelijk 
aangrenzende perceel (bron 7G) wordt gesproken over 
een ophooglaag met industrieel en bedrijfsafval vanaf 
1981 

• Overige zijden: geen 

Huidig en 

toekomstig 

• Noord - en zuidzijde: bos 

• Oostzijde: straat en bos 

• Westzijde: woningen  

2.4 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Op de onderzoekslocatie 

Uit de beschikbare bodemonderzoeksrapporten (bron 7A t/m 7G) blijkt het volgende: 

• Nabij de voormalige ondergrondse brandstoftanks was sprake van een sterke verontreiniging met minerale olie 

in de bovengrond en een lichte verontreiniging met aromaten in het grondwater (bron 7A). Tijdens de 

verwijdering van de ondergrondse tanks is de grond gesaneerd. In het nadien uitgevoerde aanvullende 

bodemonderzoek (bron 7D) is dit geverifieerd. Hierbij zijn geen verontreinigingen aangetoond in gehalten en/of 

concentraties boven de tussenwaarde aangetoond. De exacte locatie van de uitgevoerde sanering is niet 

bekend. Er is geen tekening beschikbaar. In de Omgevingsrapportage van de Provincie Overijssel is 

geconcludeerd dat 1.162 ton verontreinigde grond is afgevoerd naar Boldershoek,  

• Op het noordelijke deel van de locatie zijn in de grond licht tot matig verhoogde gehalten aan PAK aangetoond. 

Deze zijn waarschijnlijk gerelateerd aan bodemvreemde bijmengingen met sintels, kolenresten, slakken en/of 

puindeeltjes, welke visueel zijn waargenomen tot een diepte van 0,5 à 1,0 m -mv (bron 7A en 7D). 

• Op het noordelijke deel is tevens sprake van een sterke verontreiniging met koper in het grondwater. De globale 

verontreinigings(streefwaarde)contour is aangegeven in de afbeelding op de volgende pagina. De 

verontreiniging is waarschijnlijk veroorzaakt door de opslag van koperslakkenbloem (bron 7C). Het betreft een 

geval van ernstige verontreiniging aangezien meer dan 100 m3 grondwater (sterk) is verontreinigd. Het geval 

is in juni 2001 beschikt als ernstig, maar niet urgent c.q. spoedeisend (bron 7G). 

• In het grondwater aan de noordzijde is in 1992 een licht verhoogde concentratie trichloormethaan gemeten. 

Deze verontreiniging is tijdens onderzoek in 2001 niet bevestigd (bron 7D). 

• In de bovengrond van het zuidelijke braakliggende terreindeel is in 2002 een licht verhoogd gehalte aan EOX 

gemeten (bron 7E). De overige parameters zijn niet in een verhoogd mate aangetoond. De ondergrond is niet 

verontreinigd. In het grondwater zijn matig tot sterk verhoogde concentraties aan zink gemeten. Op basis van 

informatie van de gemeente blijkt dat zink binnen de gemeente vaker zonder duidelijke aanwijsbare bron 

verhoogd aanwezig is: mogelijk is sprake van een natuurlijke oorsprong.  
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Afbeelding 2: Streefwaarde-contour verontreiniging met zware metalen in het grondwater (bron 7G) 

 
 

In de directe omgeving 

Voor zover bekend is er in de directe omgeving van de locatie alleen een historisch onderzoek uitgevoerd en is 

geen (fysiek) bodemonderzoek verricht. Op het zuidelijk aangrenzende perceel wordt in het historisch onderzoek 

(bron 7F) melding gemaakt van een ophooglaag met industrieel en bedrijfsafval. Als startjaar wordt 1981 

aangegeven. 

2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 

De regionale geo(hydro)logische bodemopbouw is weergegeven in de figuur op de volgende pagina. 

 

De grondwaterstand van het eerste watervoerende pakket bedraagt regionaal gezien circa 1,5 m –mv. Regionaal 

gezien is de stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoerend pakket westelijk. Nabij de onder-

zoekslocatie is oppervlaktewater aanwezig, de Twickeler vaart. Deze heeft mogelijk invloed op de grondwater-

standen en–fluctuaties. 

 

De locatie ligt voor zover bekend niet in het intrekgebied van een grondwaterwinning of een grondwater-

beschermingsgebied. Voor zover bekend wordt er op en in de directe omgeving van de locatie niet op relevante 

schaal grondwater door bedrijven en particulieren onttrokken.  
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Figuur 1: Geohydrologisch model gebaseerd op REGIS II.1 (bron 4c) 

 Diepte (m -mv) Lithologie Geologische formatie Geohydrologische eenheid  

 

0,0 - 0,5 Zandige eenheid Antropogeen Deklaag  

0,5 - 2,0 Zandige eenheid 1 Boxtel 1ste watervoerend pakket  

2,0 - 8,3 Zandige eenheid 2 Drente 1ste watervoerend pakket  

8,3 - 9,8 Kleiige eenheid 3 Drente, laagpakket Gieten 1ste scheidende laag  

9,8 - 10,5 Zandige eenheid 2 Drente 2de watervoerend pakket  

10,5 - 20,7 Kleiige eenheid 4 Breda slecht doorlatende basis  

1 hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, met weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind  

2 hoofdzakelijk bestaande uit grof en midden zand, weinig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor klei 

3 
hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei weinig klei, fijn, midden en grof zand, een spoor grind en een kans op stenen, keien 

en blokken 

4 hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei en klei, weinig fijn en midden zand en een spoor bruinkool en glauconietzand 
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3 HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE 

3.1 Verkennend bodemonderzoek 

3.1.1 Hypothese 

Chemische parameters (NEN 5740) 

Het noordelijke en oostelijke deel van locatie is ‘verdacht’ voor een grond- en/of grondwaterverontreiniging met 

zware metalen, PAK en/of minerale olie; op basis van het vooronderzoek wordt verwacht dat sprake is geweest 

van een diffuse of lokale bodembelasting gedurende de lange periode dat op de locatie bedrijvigheid heeft 

plaatsgevonden. 

 

Het overige, zuidelijke deel van de onderzoekslocatie kent geen bedrijfsmatig gebruik en is voor zover bekend nooit 

bebouwd en verhard geweest. Dit terreindeel is ‘onverdacht’ voor grond- en/of grondwaterverontreiniging. 

 

Asbest (NEN 5707) 

De locatie is als ‘verdacht’ aangemerkt ten aanzien van verontreiniging met asbest in de bodem omdat/vanwege:  

• vanwege de asbestproblematiek in de gemeente Hof van Twente; 

• tijdens eerdere bodemonderzoeken een bijmenging met puin is waargenomen; 

• op de asbestkansenkaart is aangegeven dat een grote kans op de aanwezigheid van asbest bestaat; 

• bebouwing aanwezig is met een asbestverdachte dakbedekking.  

 

Een verontreiniging met asbest is mogelijk diffuus en heterogeen verspreid aanwezig in de bovengrond. 

3.1.2 Onderzoeksstrategie 

Chemische parameters (NEN 5740) 

Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende verdachte deellocaties onderscheiden:  
A. voormalige spoellokaal (opslag koperslakkenbloem); 
B. bedrijfsriolering; 
C. voormalige bovengrondse brandstoftank én ondergrondse brandstoftanks en pompeiland; 
D. voormalige kolenopslag; 
E. voormalige opslag zuren (zowel noordelijk als zuidelijk). 

 

De verdachte deellocaties zijn separaat (deels gecombineerd vanwege beperkte onderlinge afstand) onderzocht 

conform de onderzoeksstrategie voor een diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde 

verontreinigende stof op schaal van monsterneming (VED-HE-NL). Hierbij is voor het grondwateronderzoek zover 

mogelijk specifiek aandacht besteed aan (het verifiëren van) de eerder geconstateerde grondwaterverontreiniging 

met koper. Ook het overige terrein is (als afzonderlijke deellocatie F) onderzocht conform deze strategie: de 

(voormalige) brandplaats vormt hiervan onderdeel maar blijkt (inmiddels) grotendeels verhard te zijn met 

stelconplaten. Om inzicht te krijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de ondergrond is deze (voor de gehele 

locatie) onderzocht volgens de strategie voor een 'onverdachte niet-lijnvormige locatie' (ONV-NL).  

 
Opgemerkt wordt dat op verzoek van de eigenaar vanwege de aanwezigheid en (mogelijk toekomstig) gebruik van 
chemicaliën de inpandige betonvloer van het hoofdgebouw niet is doorboord om de vloeistofkerende functie ervan 
te behouden. Hierdoor is ter plaatse van het hoofdgebouw vrijwel geen onderzoek uitgevoerd. Via een 
kruipruimteluik in het laboratorium wel een boring verricht en peilbuis geplaatst (onderzoekspunt 22). Dit deel van 
de locatie is beschouwd als deellocatie G. Tevens is geen onderzoek uitgevoerd in het voormalige spoellokaal 
(deellocatie A). In het aanvullend bodemonderzoek (zie paragraaf 3.2) is ter plaatse alsnog onderzoek uitgevoerd. 
 
Voor het onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater is niet bij elke (afzonderlijke) deellocatie 
een peilbuis geplaatst. De peilbuizen zijn (zover mogelijk) bij de meest kritieke deellocaties en ruimtelijk verspreid 
geplaatst om voldoende inzicht te krijgen in hoeverre op de locatie sprake zou kunnen zijn van een geval van 
ernstige grondwaterverontreiniging. 
 

In de tabel op de volgende pagina is de onderzoeksstrategie samengevat beschreven. 
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Tabel 4: Onderzoeksstrategie verkennend bodemonderzoek 

Deellocatie Oppervlakte (m2) Strategie 

A Spoellokaal 
750 VED-HE-NL 

B Bedrijfsriolering (deels) 

B Bedrijfsriolering (deels) 

375 VED-HE-NL C Voormalige bovengrondse en ondergrondse brandstoftanks en pompeiland  

D Voormalige kolenopslag 

E1 Opslag zuren noordelijk deel 150 VED-HE-NL 

E2 Opslag zuren zuidelijk deel 50 VED-HE-NL 

F Overig deel (inclusief brandplaats) 6.400 VED-HE-NL 

G Laboratorium in hoofdgebouw 50 maatwerk 

H Ondergrond  7.700 ONV-NL 

 

Omdat te verzetten of toe te passen grond moet voldoen aan de eisen die het Ministerie stelt aan PFAS, is het 

laboratoriumonderzoek uitgebreid met PFAS. 

 

Asbest (NEN 5707) 

Op basis van de hypothese is de locatie conform NEN 5707 onderzocht volgens de strategie voor een ’verdachte 

locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’. 

 

Het onderzoek naar asbest en chemische parameters is gecombineerd uitgevoerd. 

3.2 Aanvullend bodemonderzoek 

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek is een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd 

naar de volgende aspecten: 
Grond 
1. de verontreiniging met nikkel in de ondergrond nabij de voormalige kolenopslag en het riool; 
2. de verontreiniging met PAK in de bovengrond verspreid over de locatie; 
3. de verontreiniging met PFAS in de grond aan de noordelijke rand van de locatie; 
Grondwater 
4. de verontreiniging met nikkel in het grondwater ter plaatse van het voormalige pompeiland; 
5. de verontreiniging met zware metalen (lood en koper) in het grondwater ter plaatse van het voormalige 

laboratorium; 
6. de verontreiniging met koper welke in een eerder onderzoek is vastgesteld maar nog niet kon worden 

geverifieerd; 
Overig 
7. de bodemkwaliteit onder de gebouwen, met name ter plaatse van de verdachte deellocaties (o.a. voormalige 

spoellokaal). 

 

Er is een gecombineerd onderzoeksprogramma uitgewerkt waarmee is getracht meer inzicht te krijgen in de milieu-

hygiënische bodemkwaliteit op de locatie. Het onderzoek is er op gericht om: 

• vast te stellen of de in eerder onderzoek aangetoonde grondwaterverontreiniging nog aanwezig is; 

• vast te stellen wat de omvang van de sterke verontreinigingen zijn die in het recent uitgevoerd 

bodemonderzoek zijn aangetoond; 

• inzicht te krijgen in de nog niet onderzochte terreindelen (“witte vlekken”). 
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Het gecombineerde onderzoeksprogramma is in onderstaande tabel samengevat weergegeven. Opgemerkt wordt 

dat voorafgaande aan het onderzoek een boorplan is uitgewerkt met daarop de globale posities van de boringen. 

Het onderzoek is conform dat plan uitgevoerd waarbij besloten is om enkele aanvullende boringen uit te voeren: 

• één inpandig, mede op verzoek van de eigenaar (boring 123); 

• drie in de omgeving van de grondverontreiniging met nikkel (aspect 1, boringen 124 t/m 126) omdat de 

aanwezigheid van het stortmateriaal in eerste instantie niet werd bevestigd. 

 

Tabel 5: Onderzoeksprogramma aanvullend bodemonderzoek 

Onderzoeks-

punt 
Type 

Aspect 

1 2 3 4 5 6 7 

Kritieke parameter 

grond: 
Nikkel PAK PFAS - - - 

Metalen + 

PAK 

Kritieke parameter 

grondwater: 
- - - Nikkel 

Lood + 

koper 
Koper Metalen 

101 Peilbuis    X X  X 

102 Peilbuis     X  X 

103 Peilbuis     X  X 

104 Peilbuis       X 

105 Peilbuis  X    X X 

106 Peilbuis X X X X X X  

107 Peilbuis X    X   

108 Peilbuis  X X X    

109 Boring   X     

110 Boring   X     

111 Boring   X     

112 Boring   X     

113 Boring X  X     

114 Boring X       

115 Boring  X     X 

116 Boring  X     X 

117 Boring  X X     

118 Boring  X      

119 Boring  X     X 

120 Boring  X      

121 Boring       X 

122 Boring       X 
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4 VELDWERKZAAMHEDEN 

4.1 Opzet 

Algemeen 

In onderstaande tabel zijn de uitvoeringsdata en de verantwoordelijke monsternemers aangegeven voor de 

verschillende uitvoeringsfasen van het veldonderzoek. De locaties van de onderzoekspunten zijn weergegeven op 

de tekening in bijlage 2. 

 

Tabel 6: Uitvoeringsgegevens 

Datum Werkzaamheden 
Beoordelingsrichtlijn/ 

protocol 

Erkende  

organisatie 

Verantwoordelijk 

medewerker 

Verkennend bodemonderzoek 

16-09-2019,  

04-10-2019, 

11-10-2019, 

14-11-2019 

Uitvoeren handboringen, plaatsen 

peilbuizen, maken boor-

beschrijvingen, nemen 

grondmonsters en inmeten 

2000/2001 
Ortageo Metingen en 

Controle B.V. 

R.F.A. Rieschke, 

A.H. Vrugteman, 

R. van der Horst 
Locatie-inspectie en monsterneming 

van asbest in bodem 
2000/2018 

15-10-2019,  

03-12-2019 
Nemen van grondwatermonsters 2000/2002 

Ortageo Metingen en 

Controle B.V. 
A.H. Vrugteman 

Aanvullend bodemonderzoek 

08-06-2020, 

09-06-2020, 

10-06-2020 

Uitvoeren handboringen, plaatsen 

peilbuizen, maken boor-

beschrijvingen, nemen 

grondmonsters en inmeten 

2000/2001 
Ortageo Metingen en 

Controle B.V. 
A.H. Vrugteman 

17-06-2020 Nemen van grondwatermonsters 2000/2002 
Ortageo Metingen en 

Controle B.V. 
A.H. Vrugteman 

 

Ten behoeve van het onderzoek naar het voorkomen van asbest is op het zuidelijk deel van de onderzoekslocatie 

een maaiveldinspectie uitgevoerd waarbij het maaiveld van de gehele onderzoekslocatie systematisch is afgezocht 

op asbestverdacht (plaat)materiaal. Vanwege de volledige verharding van het noordelijke deel van de 

onderzoekslocatie met klinkers, beton en stelconplaten is hier geen maaiveldinspectie uitgevoerd. 

 

De monstername voor onderzoek naar PFAS is uitgevoerd conform specifieke eisen volgens veldwerk-protocol 

“bemonstering PFAS-verbindingen in grond- en grondwater” vastgesteld door expertisecentrum PFAS (juli 2019).  

 

In het veld is de vrijgekomen grond laagsgewijs beoordeeld en beschreven (textuur, kleur, humusgehalte). 

Daarnaast is gelet op het voorkomen van puin, slakken, kolengruis en dergelijke evenals op kleurafwijkingen, die 

kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De opgeboorde grond ter plaatse van het 

voormalige pompeiland en de ondergrondse tanks en de nog aanwezige bovengrondse tank is met behulp van de 

olie-water-reactie getest op de aanwezigheid van olie-achtige stoffen. Ook het maaiveld is visueel geïnspecteerd 

op indicaties die kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Ten slotte is visueel specifiek aandacht besteed aan 

het voorkomen van asbest in de bodem. 

 

In de volgende tabel is een overzicht van het voor het verkennend bodemonderzoek uitgevoerde 

veldwerkprogramma weergegeven. Voor het veldwerkprogramma van het aanvullend bodemonderzoek wordt 

verwezen naar paragraaf 3.2. 
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Tabel 7: Overzicht veldwerkprogramma aanvullend bodemonderzoek 

Aspect Onderdeel Aantal Diepte (m –mv) Nummers 

A. Voormalig spoellokaal 
Proefgat 2 0,5 à 0,7 02, 06 

Boring met peilbuis 1 4,5 07 

B. Bedrijfsriool 

Boringen 2 1,0 03, 05 

Proefgaten 2 0,5 04, 08 

Proefgat met boring1 1 1,4 01 

C. Voormalige brandstof-

tanks en pompeiland 

Boring 1 0,5 12 

Proefgat met boring1 1 2,0 11 

Boring met peilbuis 1 4,5 10 

D. Voormalige kolenopslag Boring 1 0,5 09 

E1. Opslag zuren 

noordelijke deel 

Proefgat 1 0,4 14 

Boringen 
1 0,5 16 

1 2,0 15 

Boring met peilbuis 1 4,5 13 

E2. Opslag zuren  

zuidelijke deel 

Boringen 
2 0,5 17, 19 

1 2,0 18 

Boring met peilbuis 1 5,1 20 

F. Overige deel 

Boringen 

5 0,5 24, 25, 33, 37, 40 

1 1,0 27 

1 2,0 41 

1 3,1 432 

Proefgat 9 0,5 263, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39 

Proefgat met boring1 
1 1,0 21 

1 2,0 29 

Boringen met peilbuis 3 4,5 à 5,0 23, 35, 44 

G. Laboratorium 

(voormalige melkfabriek) 
Boring met peilbuis 1 4,5 22 

1 proefgaten zijn vanaf circa 0,5 m –mv dieper doorgeboord 

2 vanwege staken van de boring kon geen peilbuis worden geplaatst ter verificatie van de grondwaterverontreiniging met koper 

3 gepositioneerd ter plaatse van de voormalige brandplaats 

 

Afwijkingen ten opzichte van BRL SIKB 2000 

Er is bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden niet afgeweken van de BRL SIKB 2000. 

4.2 Resultaten 

In bijlage 3 zijn de uitgetekende bodemprofielen weergegeven. 

 

Bodemopbouw 

De bodem is tot de maximaal onderzochte diepte opgebouwd uit zwak siltig, matig fijn tot matig grof zand. Lokaal 

is het zand zwak grindig en is op wisselende diepte een leemlaag aangetroffen met een dikte van 0,6 à 1,0 meter. 

Ter plaatse van de verharding is onder het straatzand veelal een humeuze laag aanwezig tot 0,5 à 1,5 m -mv.  
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Visueel waargenomen bijzonderheden  

In verband met de aanwezigheid van ondergrondse obstakels (puinresten, fundatie, leidingen of (andere) 

ondoordringbare lagen) in de ondergrond zijn diverse boringen gestaakt. Om deze reden kon in het verkennend 

bodemonderzoek in boring 43 geen peilbuis worden geplaatst en geen verificatie van de eerder aangetoonde 

grondwaterverontreiniging met nikkel worden uitgevoerd. In het nader onderzoek is deze verificatie alsnog uitgevoerd 

door in de directe nabijheid hiervan peilbuizen te plaatsen. 

 

Ter plaatse van het noordelijke (bebouwde) terreindeel zijn in de grond tot overwegend 1,0 m -mv bijmengingen 

met puin, baksteen en kolengruis waargenomen. Ter plaatse van onderzoekspunt 01 is de laag van 0,7 – 1,4 m -

mv sterk baksteenhoudend en bestaat deze verder uit los zwart fijn materiaal. Het grondwater is eveneens zwart 

gekleurd. Er is geen oliefilm aanwezig. In het aanvullend bodemonderzoek zijn in de directe omgeving hiervan ook 

matig tot sterke bodemvreemde bijmengingen waargenomen waarbij de boringen zijn gestaakt op 

fundatie(materiaal). Mogelijk betreft het sloopafval en fundatiemateriaal van de schoorsteen welke ter plaatse 

aanwezig is geweest. 

 

Nabij de bovengrondse en voormalige ondergrondse tanks met pompeiland is geen water-olie reactie 

waargenomen.  

 

Ter plaatse van de voormalige brandplaats (onderzoekspunt 26, naast de stelconplaten) zijn geen bijzonderheden 

waargenomen. Waarschijnlijk heeft al dan niet bij de aanleg van de stelconplaten en/of silo’s grondverzet 

plaatsgevonden en zijn daarbij eventuele verbrandingsresten verwijderd of verspreid over een groter oppervlak. 

 

Op het maaiveld van de locatie en aan de uitkomende grond van het zuidelijke terreindeel zijn geen bijzonderheden 

waargenomen die duiden op de mogelijke aanwezigheid van asbest en/of overige verontreinigende stoffen op en 

in de bodem.  
 
Op het maaiveld en in de grond van de gehele locatie is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Opgemerkt 
wordt dat wel sprake is van bebouwing met een asbestverdachte dakbedekking. Bij deze daken is geen sprake van 
onverharde druppelzones. 

 

In de volgende tabellen zijn (zover van toepassing) de visueel waargenomen bijzonderheden per onderzoekspunt 

weergegeven. 

 

Tabel 8: Visueel waargenomen bijzonderheden in grond 

Deel-

locatie 

Onderzoeks-

punt 

Einddiepte 

(m -mv) 

Diepte 

(m -mv) 
Waargenomen bijzonderheden Grondsoort 

Verkennend bodemonderzoek 

A. 
06 0,5 0,20 - 0,5 Sporen puin Zand 

07 4,5 0,20 - 1,0 Sporen puin Zand 

B. 

01 1,4 

0,2 - 0,7 Resten baksteen Zand 

0,7 - 1,4 
Sterk baksteenhoudend, Zeer losse laag met baksteen 

en kleurt zwart 
Zand 

02 0,7 0,7 Gestaakt, vermoedelijk op leiding  - 

04 0,5 
0,08 - 0,5 Resten baksteen, sporen kolengruis Zand 

0,5 Gestaakt op ondoordringbare laag - 

05 1,0 
0,08 - 0,5 Sporen baksteen Zand 

0,5 - 0,8 Sporen kolengruis Zand 

08 0,5 
0,2 - 0,5 Sporen kolengruis, sporen baksteen  Zand 

0,5 Gestaakt - 

E. 

13 4,5 0,08 - 1,0 Sporen puin Zand 

14 0,4 
0,08 - 0,4 Sporen baksteen Zand 

0,5 Gestaakt op ondoordringbare laag - 
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Tabel 8: Visueel waargenomen bijzonderheden in grond (vervolg) 

Deel-

locatie 

Onderzoeks-

punt 

Einddiepte 

(m -mv) 

Diepte 

(m -mv) 
Waargenomen bijzonderheden Grondsoort 

Verkennend bodemonderzoek 

F. 

21 1,0 
0,2 - 0,5 Sporen kolengruis, sporen baksteen Zand 

0,5 - 0,7 Sporen kolengruis, sporen baksteen Zand 

23 4,5 0,07 - 0,4 Sporen puin Zand 

24 0,5 0,08 - 0,5 Resten baksteen Zand 

25 0,5 0,0 - 0,5 Resten glas Zand 

43 3,15 
0,08 - 1,0 Sporen puin Zand 

3,15 Gestaakt - 

44 4,5 0,08 - 1,0 Sporen puin Zand 

 

Tabel 9: Visueel waargenomen bijzonderheden in grond 

Onderzoeks-

punt 

Einddiepte 

(m -mv) 

Diepte 

(m -mv) 
Waargenomen bijzonderheden Grondsoort 

Aanvullend bodemonderzoek 

101 4,5 0,13 - 3,0 Sporen puin Zand 

103 4,5 0,5 - 1,2 Sporen puin Zand 

106 3,9 0,15 - 0,3 Sporen puin Zand 

108 4,5 0,08 - 1,4 Straatzand Zand 

109 1,5 
0,08 - 0,6 Zwak puinhoudend, sporen kolengruis Zand 

0,6 - 1,0 Sporen puin Zand 

110 1,5 
0,2 - 0,7 Zwak puinhoudend, sporen kolengruis Zand 

0,7 - 1,1 Sporen puin Zand 

111 1,5 0,08 - 1,1 Sporen puin Zand 

112 1,0 

0,08 - 0,5 Sporen puin Zand 

0,5 - 1,0 Sporen kolengruis, sporen puin Zand 

1,0 Gestaakt op grof puin - 

113 
1,2 0,08 - 0,9 Straatzand Zand 

1,2 1,2 Gestaakt op vermoedelijk fundering Zand 

114 1,5 
0,2 - 0,5 Sporen puin Zand 

0,8 - 1,3 Sporen kolengruis Zand 

115 1,5 1,3 - 1,5 Sporen puin, zwak kolengruishoudend Zand 

116 1,5 0,5 - 1,5 Sporen puin Zand 

117 1,5 0,08 - 0,5 Sporen puin, zwak kolengruishoudend Zand 

119 1,5 
0,0 - 1,0 Sporen puin Zand 

1,0 - 1,5 Zwak puinhoudend Zand 

120 1,2 

0,3 - 0,8 Sporen puin Zand 

0,8 - 1,2 Sterk puinhoudend, Zand 

1,2 Gestaakt op grof puin - 

122 0,6 
0,2 - 0,6 Sterk puinhoudend, Zand 

0,6 Gestaakt op grof puin - 

123 1,5 1,0 - 1,5 Sporen puin Zand 
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Tabel 9: Visueel waargenomen bijzonderheden in grond (vervolg) 

Onderzoeks-

punt 

Einddiepte 

(m -mv) 

Diepte 

(m -mv) 
Waargenomen bijzonderheden Grondsoort 

Aanvullend bodemonderzoek 

124 1,35 

0,08 - 0,35 Straatzand Zand 

0,35 - 0,8 Zwak puinhoudend Zand 

0,8 - 1,0 Zwak puinhoudend, sterk baksteenhoudend Zand 

1,0 - 1,1 Volledig baksteen - 

1,1 - 1,35 Zwak puinhoudend, matig baksteenhoudend Zand 

1,35 Gestaakt op vermoedelijk beton - 

125 0,60 

0,08 - 0,25 Straatzand Zand 

0,25 - 0,6 Sterk baksteenhoudend Zand 

0,6 Gestaakt op fundatie - 

126 0,60 

0,08 - 0,15 Straatzand Zand 

0,15 - 0,6 Zwak puinhoudend Zand 

0,6 Gestaakt op vermoedelijk beton - 

 

Grondwater  

Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn visueel waarnemingen gedaan en metingen verricht. De resultaten 

daarvan zijn weergegeven in de tabel op de volgende pagina. De zuurgraad nabij de voormalige opslag van zuren 

is lager dan elders op het terrein, maar valt binnen de normale waarden voor grondwater. De zuurgraad van het 

grondwater uit peilbuis 44 is relatief hoog. Mogelijk is dit gerelateerd aan het nabijgelegen riool. Het geleidings-

vermogen is als normaal te beschouwen voor de onderzochte locatie. Ondanks het lage afpompdebiet overschrijdt 

de troebelheid de maximaal gewenste waarde van 10 NTU. Als dit consequenties heeft voor de conclusie van het 

onderzoek, is dit in paragraaf 5.4 beschreven. 

 

Tabel 10: Bijzonderheden en resultaten veldmetingen grondwater 

Deellocatie / 

onderdeel 
Peilbuis 

Filterdiepte 

(m -mv) 

Monster 

code 

Waargenomen 

bijzonderheden 

Grondwater-

stand 

(m -mv) 

Zuurgraad 

(pH) 

Geleidings-

vermogen 

(µs/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

Verkennend bodemonderzoek 

A. 07 3,5 - 4,5 07-1-1 Geen 2,94 7,2 463 92 

C. 10 3,5 - 4,5 10-1-1 Geen 2,69 6,8 389 26 

E. 
13 3,5 - 4,5 13-1-1 Geen 3,00 5,8 152 57 

20 3,5 - 4,5 20-1-1 Geen 3,10 5,2 99 5 

F. 

23 3,5 - 4,5 23-1-1 Geen 3,00 6,5 203 88 

35 3,5 - 4,5 35-1-1 Geen 2,40 6,7 447 66 

44 3,5 - 4,5 44-1-1 Geen 2,50 8,3 437 77 

G. 22 3,5 - 4,5 22-1-1 Geen 4,00 7,3 440 332 

Nader bodemonderzoek 

Aspect 4, 5, 7 101 3,0 - 4,0 101-1-1 Geen 2,78 7,8 424 853 

Aspect 5, 7 102 3,2 - 4,2 102-1-1 Geen 2,78 7,8 662 790 

Aspect 5, 7 103 3,2 - 4,2 103-1-1 Geen 2,85 6,4 459 1.005 

Aspect 7 104 3,4 - 4,4 104-1-1 Geen 2,78 7,6 399 653 

Aspect 6, 7 105 3,2 - 4,2 105-1-1 Geen 2,80 7,0 341 145 

Aspect 4, 5, 6 106 2,8 - 3,8 106-1-1 Geen 3,78 7,1 432 52,4 

Aspect 5 107 3,2 - 4,2 107-1-1 Geen 3,00 7,1 366 63,4 

Aspect 4 108 3,5 - 4,5 108-1-1 Geen 2,59 7,1 451 39,6 
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5 LABORATORIUMONDERZOEK 

5.1 Analyseprogramma 

Mede op basis van de visuele waarnemingen (grondsoort, kleur, aard en hoeveelheid bodemvreemde bijmengingen 

e.d.) en de ruimtelijke verdeling van de onderzoekspunten zijn grond(meng)monsters samengesteld. In de 

verzameltabel in bijlage 4 is een overzicht van de samenstelling van de (meng)monsters en het uitgevoerde 

analyseprogramma (inclusief analyseresultaten) weergegeven. 

 

Bij het verkennend bodemonderzoek zijn in aanvulling op de geplande analyses extra analyses uitgevoerd in 

verband met het gemeten verhoogde gehalte aan PAK (uitsplitsing MM10). Vanwege het sterk verhoogde gehalte 

aan PFAS in de grond op het noordelijke terreindeel zijn daarnaast drie grondwatermonsters geanalyseerd op 

PFAS.  

 

De analysestrategie voor het aanvullend bodemonderzoek sluit aan bij de aspecten waarop dat onderzoek gericht 

is. Er zijn vrijwel uitsluitend separate grondmonsters en grondwatermonsters geanalyseerd om (de al dan niet 

tijdens het verkennend onderzoek aangetoonde) verontreinigingen te verifiëren en de omvang ervan in beeld te 

brengen.  

5.2 Analyseresultaten 

De analysecertificaten van het laboratoriumonderzoek zijn opgenomen in bijlage 5. De toetsingstabellen zijn 

opgenomen in bijlage 6. In deze tabellen zijn de gemeten gehalten in de grond aan de hand van de analytisch 

vastgestelde percentages lutum en organische stof omgerekend naar de 'standaard bodem' (25% lutum en 10% 

organische stof). Dit zijn de gestandaardiseerde gemeten gehalten (GSSD). 

 

In de tabellen is tussen haakjes een index opgenomen (zie 'kader'). De index geeft inzicht in de verhouding tussen 

het gestandaardiseerde gemeten gehalte en de achtergrondwaarde respectievelijk de interventiewaarde (voor 

grond) en tussen de gemeten concentratie en de streefwaarde respectievelijk de interventiewaarde (voor 

grondwater). Een index van 0,5 komt overeen met de tussenwaarde. Hoe dichter de index in de buurt van de 1 

komt, hoe dichter de interventiewaarde wordt benaderd. Een index boven 1 geeft aan met welke factor de 

interventiewaarde wordt overschreden.  

 

Opgemerkt wordt dat voor PFAS-verbindingen in: 

• grond sprake is van voorlopige achtergrondwaarden en (nog) geen interventiewaarden (en derhalve ook geen 

tussenwaarden) zijn vastgesteld. Wel zijn in het tijdelijke handelingskader voor hergebruik van PFAS-

houdende grond voorlopige toepassingsnormen vastgesteld. In de periode gedurende dit onderzoek zijn 

meerdere tijdelijke handelingskaders van kracht geweest. De toetsing in dit rapport heeft plaatsgevonden op 

basis van 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ welke 

geactualiseerd is op 2 juli 2020'. Hierin is een voorlopige achtergrondwaarde vermeld van 1,9 µg/kg voor PFOA 

en 1,4 µg/kg voor PFOS en de andere PFAS. Verder gelden conform de vorige versie de toepassingsnormen 

van 7 µg/kg voor PFOA en 3 µg/kg voor PFOS en andere PFAS, mits de grond wordt toegepast boven het 

grondwaterniveau en buiten grondwaterbeschermingsgebieden; 

• grondwater de resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden die zijn aangegeven in het document 

‘Aanwezigheid van PFAS in Nederland. Deelrapport A - PFAS in grondwater en oppervlaktewater’ 

(Expertisecentrum PFAS, DDT219-1/18-008.233, Definitief - 1 juni 2018). Dit zijn: 

o de drinkwatertoetsingswaarden; 

o de afgeleide risicogrenswaarden op interventiewaardeniveau. 

Voor de overige PFAS zijn geen toetsingswaarden beschikbaar. Deze zijn getoetst aan de signalerings-

waarde voor drinkwater, welke is vastgesteld op 0,1 µg/l (100 ng/l). 

Daarnaast is getoetst aan de interventiewaarde zoals genoemd in de notitie “Ad-hoc Interventiewaarden 

voor PFOS, PFOA en GenX” van het Expertisecentrum PFAS (versie 1, d.d. 17 oktober 2019). 

Opgemerkt wordt dat deze waarden geen formele status hebben. De waarden zijn middels de 

gebruikelijke systematiek (NOBO 2008) afgeleid en gebaseerd op de meest recent afgeleide 

risicogrenswaarden. 

 

In bijlage 4 zijn de resultaten samengevat. In het overige deel van deze paragraaf zijn de resultaten beschreven en 

geïnterpreteerd. 
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5.2.1 Chemische parameters 

Grond 

Verkennend bodemonderzoek 

Noordelijk terreindeel 

In de bovengrond zijn matig tot sterk verhoogde gehalten aan PAK en licht verhoogde gehalten aan minerale olie, 

PCB en lood gemeten (MM07 en MM10). In voorgaande onderzoeken zijn verspreid over het noordelijke deel van 

de onderzoekslocatie eveneens matig tot sterk verhoogde gehalten aan PAK aangetoond in de bovengrond: deze 

zijn gerelateerd aan een bijmenging met puin. 

 

Uit de uitsplitsing van MM10 blijkt dat in de grond ter plaatse van onderzoekspunten 04 en 08 het gehalte aan PAK 

ruim boven de interventiewaarde ligt, terwijl in de grond ter plaatse van onderzoekspunt 21 het gehalte PAK niet 

verhoogd is. De onderzoekspunten 04 en 08 liggen (op een onderlinge afstand van circa 40 meter) op het 

bedrijfsterrein nabij het riool, terwijl onderzoekspunt 21 aan de buitenzijde aan de weg ligt. Omdat in alle betreffende 

deelmonsters visueel een lichte bijmenging met kolengruis en baksteen is waargenomen, wordt geconcludeerd dat 

niet altijd sprake is van een relatie tussen de aanwezigheid van PAK en bodemvreemde bijmengingen. Omdat de 

sterke verontreiniging is aangetoond in de bovengrond, is evenmin sprake van een relatie met het bedrijfsriool. 

 

De grond bij het voormalige pompeiland (deellocatie C) is niet verontreinigd met minerale olie. 

 

De grond van de zwart gekleurde laag bij onderzoekspunt 01 langs het riool is sterk verontreinigd met nikkel en 

licht verontreinigd met enkele andere zware metalen en PAK. Gezien de ligging van het onderzoekspunt nabij de 

voormalige kolenopslag (deellocatie D) werd verondersteld dat de zwarte kleur veroorzaakt zou zijn door kolengruis, 

maar aangezien het gehalte aan PAK slechts licht verhoogd is, lijkt dit niet het geval. Mogelijk is de aanwezigheid 

van nikkel gerelateerd aan lekkage van rioolwater en/of het begraven sloopafval dat vermoedelijk afkomstig is van 

de voormalige schoorsteen welke ter plaatse aanwezig is geweest.  

 

Aan de buitenzijde van de voormalige opslagplaatsen voor loog en zuren (deellocatie E) zijn geen verhoogde 

gehalten aan zware metalen gemeten. De zuurgraad van de grond is bij de noordelijke opslag 8,7 en bij de zuidelijke 

opslag 4,6 en 7,9. De hogere waarden zijn gemeten in niet-humeus zand, terwijl de lagere waarde is gemeten in 

humeus zand. Normaal varieert de zuurgraad in de Nederlandse bodem tussen 3 (veen) en 8 (klei), afhankelijk van 

het bodemtype. De zuurgraad van een humeuze zandgrond bedraagt normaal 4,5 à 6. Wanneer geen humus 

aanwezig is, zal de zuurgraad hoger zijn. Voor niet-humeus zand zijn de gemeten waarden van 7,9 en 8,7 relatief 

hoog. Mogelijk zijn deze afwijkende waarden het gevolg van de opslag/lekkage van loog. 

 

In de overige onderzochte mengmonsters van de bovengrond zijn geen of is een licht verhoogd gehalten aan PCB 

gemeten. De ondergrond (MM09) is niet verontreinigd. 

 

De gehalten aan PFAS in de grond overschrijden, met uitzondering van het mengmonster van de grond nabij de 

noordelijke grens van de locatie, niet de voorlopige achtergrondwaarden zodat de aanwezigheid van PFAS 

overwegend geen beperking vormt voor hergebruik van grond. Alleen het mengmonster van de bovengrond nabij 

de noordelijke grens (MM-PFAS-04) is op basis van verhoogde gehalten N-Et FOSAA (150 µg/kg d.s.) en PFOSA 

(4,8 µg/kg d.s.) beoordeeld als ‘niet toepasbaar’. Visueel zijn in dit mengmonster geen bijzonderheden waar-

genomen.  

 

Zuidelijk, onbebouwd terreindeel 

In de bovengrond (MM01 en MM02) zijn licht verhoogde gehalten aan PCB of PAK gemeten. Het mengmonster 

van de ondergrond (MM03) is niet verontreinigd. 

 

De gehalten aan PFAS in de bovengrond overschrijden niet de voorlopige achtergrondwaarden, zodat de 

aanwezigheid van PFAS geen beperkingen vormt voor hergebruik van grond. 
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Aanvullend bodemonderzoek 

Aspect 1: Nikkel in de ondergrond nabij de voormalige kolenopslag en het riool 

De aanwezigheid van de sterke verontreiniging met nikkel in een zwarte gekleurde laag met baksteenresten is niet 

bevestigd. Tijdens het aanvullend bodemonderzoek zijn ter plaatse en in de directe omgeving van onderzoekspunt 

01 diverse boringen verricht. Bij enkele boringen, met name in de directe nabijheid van boring 01, zijn soortgelijke 

bodemvreemde bijmengingen wel (maar de zwarte laag niet) waargenomen. De betreffende boringen (124 t/m 126) 

zijn gestaakt op een diepte variërend van 0,6 à 1,35 m -mv. Bij de boringen verricht op enige (circa vijf meter) 

afstand is sprake van overwegend slechts enkele puinsporen. Gezien het lokale karakter van het voorkomen van 

stortmateriaal en de aanwezigheid van (vermoedelijk) een betonfundatie is hier waarschijnlijk sprake van restanten 

van een voormalige schoorsteen waarbij alleen lokaal (al dan niet gerelateerd aan de zwarte laag) in de grond het 

gehalte aan nikkel de interventiewaarde overschrijdt. 

 

Aspect 2: PAK in de bovengrond verspreid over de locatie  
Evenals tijdens het verkennend bodemonderzoek zijn op het noordwestelijke deel van de locatie in bovengrond 

licht tot sterk verhoogde gehalten aan PAK aangetoond. De sterk verhoogde gehalten zijn tijdens het aanvullend 

bodemonderzoek alleen aangetoond in de bovengrond bij de boringen in de omgeving van de westelijke 

locatiegrens (boring 117 en 119). Visueel zijn in beide grondmonsters sporen puin waargenomen en in één van de 

monsters is sprake van een zwakke bijmenging met kolengruis. Dergelijke bijmengingen zijn ook in andere 

onderzochte de boven- en ondergrond waargenomen, maar leidt dus niet in alle gevallen tot een sterke 

verontreiniging. De eerder gestelde conclusie dat geen sprake is van een eenduidige relatie tussen de aard en 

mate van de bodemvreemde bijmengingen en de aanwezigheid van PAK, is hiermee bevestigd. Geconcludeerd 

kan worden dat (waarschijnlijk als gevolg van het langdurig historisch gebruik, bouw-/sloopwerkzaamheden en 

grondverzet) licht tot sterk verhoogde gehalten diffuus en heterogeen verspreid aanwezig zijn in (geroerde) grond 

op het noodwestelijke deel (over een oppervlakte van circa 2.000 m2) van de locatie. Een nauwkeurige bepaling 

van het volume grond waarbij voor PAK de interventiewaarde wordt overschreden is vanwege het (sterk) 

heterogene voorkomen van de verontreiniging niet mogelijk. Er dient er vanuit te worden gegaan dat circa 1.000 

m3 grond licht tot sterk verontreinigd is met PAK en (gezien de spreiding) in ieder geval meer dan 25 m3 grond sterk 

verontreinigd is: daarmee is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met PAK.  

Opgemerkt wordt dat de hiervoor beschreven (lokale) verontreiniging met nikkel (ter plaatse van de voormalige 

schoorsteen) zich bevindt in het gebied waar in de grond sprake is van licht tot sterk verhoogde gehalten aan PAK. 

Eventueel sanerende maatregelen kunnen derhalve gecombineerd worden uitgevoerd. 

Aspect 3: PFAS in de grond aan de noordelijke rand van de locatie 
De verhoogde gehalten aan (met name) N-Et FOSAA en PFOSA zijn niet bevestigd. Behoudens de bovengrond bij 

boring 117 overschrijden de vastgestelde gehalten aan PFAS in ieder geval niet de (huidige) maximale toepassings-

waarden voor klasse wonen en industrie. Opmerkelijk is dat boring 117 niet is verricht aan de noord(oost)elijke rand 

van de locatie (het gebied waar de bovengrond op basis van PFAS is beoordeeld als ‘niet toepasbaar’), maar meer 

nabij de westelijke locatiegrens. Geconcludeerd kan worden dat (waarschijnlijk als gevolg van het langdurig 

historisch gebruik en grondverzet) verhoogde gehalten aan PFAS diffuus en heterogeen verspreid aanwezig zijn in 

(geroerde) grond op het noordelijke deel van de locatie. Slechts zeer lokaal is sprake van een gehalte boven de 

(huidige) maximale toepassingswaarde. Tijdens het aanvullend bodemonderzoek is deze overschrijding uitsluitend 

vastgesteld in het gebied waar sprake is van een sterk verhoogd gehalte aan PAK.  

Aspect 7: bodemkwaliteit onder de gebouwen 
De milieuhygiënische kwaliteit van de grond onder de bebouwing is (nagenoeg) overeenkomstig met de 

milieuhygiënische kwaliteit van de grond op het noordelijke deel van het buitenterrein. Overwegend is sprake van 

licht verhoogde gehalten aan PAK, PCB en zware metalen. In één mengmonster (m1) samengesteld van de 

humeuze grond bij de boringen 102 en 103 is het gehalte aan PAK matig verhoogd. 

Resumé 

Op basis van de resultaten van het verkennend en aanvullend bodemonderzoek is geconcludeerd dat de geroerde 

grond op het noordwestelijke deel van de onderzoekslocatie licht tot sterk verontreinigd is met PAK. Hoewel 

vanwege het sterk heterogene verspreidingspatroon de exacte omvang van de sterke verontreiniging niet kan 

worden bepaald, is wel vastgesteld dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (meer dan 25 

m3 grond sterk verontreinigd). Er dient er rekening mee te worden gehouden dat op hetzelfde deel van de 

onderzoekslocatie ook sprake is van een (lokale) verontreiniging met nikkel (als gevolg van stortmateriaal) en PFAS 

(in een gehalte boven de maximale toepassingswaarde). Als gevolg van het langdurige historische gebruik, bouw-

/sloopwerkzaamheden en grondverzet, kunnen dergelijke verontreinigingen lokaal verspreid (ook elders op met 

name het noordelijke deel van de locatie) voorkomen. 
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Op het overige deel van de onderzoekslocatie zijn in de grond (diffuus verspreid) diverse parameters aanwezig in 

(overwegend) licht verhoogde mate. Deze verontreinigingen kunnen in algemene zin worden gerelateerd aan het 

langdurige bedrijfsmatige gebruik en/of het voorkomen van bodemvreemde bijmengingen. 

 

Grondwater 

Verkennend bodemonderzoek 

Het grondwater nabij het voormalige pompeiland (deellocatie C, peilbuis 10) is niet verontreinigd met minerale 
olieproducten, maar matig verontreinigd met nikkel en licht verontreinigd met barium en molybdeen. Het is 
onbekend of dit een relatie vormt met de ter plaatse van onderzoekspunt 01 vastgestelde grondverontreiniging of 
dat sprake is van een natuurlijke oorsprong. 
 
Het grondwater uit peilbuis 22 in de kruipruimte van het laboratorium in de voormalige melkfabriek (deellocatie G) 
is sterk verontreinigd met lood en matig verontreinigd met koper. Daarnaast zijn de concentraties barium en zink 
licht verhoogd. De gemeten concentraties PFAS-verbindingen zijn lager dan de toetsingswaarden, risicogrens-
waarden en de signaleringswaarde. In de kruipruimte zijn diverse leidingen aanwezig. Omdat in het verleden 
leidingen gefabriceerd werden van koper of lood, kan niet worden uitgesloten dat uitloging naar het grondwater 
heeft plaatsgevonden. Daarnaast blijkt uit de beschikbare informatie dat de voormalige opslag van koperslakken-
bloem naast het laboratorium aanwezig was: mogelijk vormt dit ook een relatie met de vastgestelde verontreiniging. 
Opgemerkt wordt dat: 

• voor lood de interventiewaarde in slechts in geringe mate wordt overschreden;  

• vanwege de slechte toestroming van het grondwater het monster niet in het veld maar op het laboratorium is 
gefiltreerd. Het is onbekend hoeverre dit effect heeft (gehad) op de betrouwbaarheid van de analyseresultaten. 

 
In de overige geanalyseerde grondwatermonsters zijn maximaal licht verhoogde concentraties aan barium, koper, 
zink, naftaleen en minerale olie gemeten. Zoals eerder opgemerkt is de eerder vastgestelde grondwater-
verontreiniging met koper (vanwege het staken van boring 43) nog niet geverifieerd.  

 

Aanvullend bodemonderzoek 

Behoudens (zeer) licht verhoogde concentraties aan koper of molybdeen in enkele grondwatermonsters, zijn in het 
aanvullend bodemonderzoek geen verontreinigingen in het grondwater aangetoond. Op basis daarvan is het 
volgende vastgesteld: 

• aspect 4: in de omgeving van het pompeiland is in het grondwater geen nikkel aangetoond. Van een relatie 
tussen de in het verkennend bodemonderzoek ter plaatse van peilbuis 10 aangetoonde matige grondwater-
verontreiniging met nikkel en ter plaatse van onderzoekspunt 01 aangetoonde sterke grondverontreiniging met 
nikkel is derhalve geen sprake. Evenmin is een indicatie verkregen dat (lokaal) sprake zou zijn van een sterke 
grondwaterverontreiniging met nikkel; 

• aspect 5: in de omgeving van het laboratorium is in het grondwater geen (significante) verontreiniging met lood 

en koper aangetoond. De tijdens het verkennend bodemonderzoek vastgestelde verontreiniging met lood en 

koper ter plaatse van peilbuis 22 is vermoedelijk (zeer) lokaal van aard of houd verband met (als gevolg van 

een hoge troebelheid een in het laboratorium uitgevoerde filtratie) verstoring van het analyseresultaat. 

Opgemerkt wordt dat lood de interventiewaarde in geringe mate overschrijdt; 

• aspect 6: de aanwezigheid van een sterke grondwaterverontreiniging met koper (welke is beschikt als een 
geval van ernstige bodemverontreiniging) is niet bevestigd. Mogelijk zijn als gevolg van verspreiding en 
verdunning de concentraties aan koper in het grondwater de afgelopen twee decennia afgenomen waardoor 
niet langer (meer) sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

Resumé 

Op basis van de resultaten van het verkennend en aanvullend bodemonderzoek is geconcludeerd dat het 

grondwater overwegend licht tot matig verontreinigd is met zware metalen. Lokaal is sprake van een sterk 

verhoogde concentratie aan lood en licht verhoogde concentraties aan minerale olie en naftaleen. Aangezien voor 

lood het grondwater uit ‘slechts’ één peilbuis de interventiewaarde in geringe mate wordt overschreden, wordt 

geconcludeerd dat op de locatie geen sprake (meer) is van een geval van ernstige grondwaterverontreiniging. 

5.2.2 Asbest 

In de analysemonsters is geen asbest aangetoond. 
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5.3 Toetsing aan de gestelde hypothesen 

Chemische parameters (NEN 5740) 

De hypothese 'verdachte locatie' voor het noordelijke en oostelijke deel van de locatie is een correcte hypothese 

omdat in de grond en in het grondwater verontreinigende parameters zijn aangetoond in gehalten boven de 

betreffende achtergrondwaarde en in concentraties boven de betreffende streefwaarde.  

 

De hypothese 'onverdachte locatie' voor het zuidelijke deel van de locatie is niet correct omdat (ook op dat deel van 

de locatie) in de grond en in het grondwater verontreinigende parameters zijn aangetoond in gehalten boven de 

betreffende achtergrondwaarde en in concentraties boven de betreffende streefwaarde. 

 

Asbest (NEN 5707) 

De hypothese ‘verdachte locatie’ is niet correct en wordt verworpen omdat visueel geen asbestverdachte materialen 

zijn waargenomen en analytisch in de grond geen asbest is aangetoond. 

5.4 Toetsing aan de noodzaak tot nader onderzoek 

Chemische parameters (NEN 5740) 

De resultaten van het verkennend bodemonderzoek hebben aanleiding gegeven tot het uitvoeren van een 

aanvullend bodemonderzoek om inzicht te krijgen in hoeverre op de locatie sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Op basis van het (reeds uitgevoerd) aanvullend bodemonderzoek is met voldoende 

zekerheid vastgesteld dat als gevolg van de aanwezigheid van PAK in de grond op het noordoostelijke deel van de 

locatie sprake is van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’. De overige aangetoonde verontreinigingen zijn 

lokaal van aard, gesitueerd binnen voorgenoemd geval en/of niet aangetoond in een mate waarvoor nader 

onderzoek en/of sanerende maatregelen nodig zijn. Verder onderzoek wordt niet zinvol geacht. 

 

Asbest (NEN 5707) 

Omdat geen asbest is aangetoond in de bodem, is er geen aanleiding voor het uitvoeren van nader onderzoek 

en/of sanerende maatregelen. 



 

 

211079/R01 20/21 

6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

In opdracht van Sigma Bouw & Milieu is door Ortageo Noordoost B.V. een verkennend en aanvullend bodem-

onderzoek uitgevoerd op de locatie Langenhorsterweg 6 in Ambt Delden (gemeente Hof van Twente). Het 

verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd in de periode september – december 2019 en het aanvullend 

bodemonderzoek is uitgevoerd in de periode juni – juli 2020. De resultaten van beide onderzoeken zijn integraal 

beschreven in voorliggend rapport. 

 

Aanleiding 

De aanleiding voor het: 

• verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen aanvraag van een omgevingsvergunning (bouw woningen); 

• aanvullend bodemonderzoek zijn de resultaten van het verkennend bodemonderzoek: zowel in de grond als in 

het grondwater zijn verontreinigingen aangetoond die aanleiding geven tot aanvullend onderzoek. 

 

Doel 

Het doel van het: 

• verkennend bodemonderzoek is om door het bepalen van de actuele bodemkwaliteit vast te stellen of de locatie 

geschikt is voor het beoogde gebruik; 

• aanvullend bodemonderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de milieuhygiënische bodemkwaliteit op de 

locatie. Het onderzoek richt zich met name op het verkrijgen van meer inzicht in de actuele mate en omvang 

van (eerder) vastgestelde bodemverontreinigingen. Daarnaast wordt (meer) aandacht besteed aan de milieu-

hygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de bebouwing. 

 

Wettelijk kader 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende NEN-normen en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving 

betreffende de kwaliteit van de uitvoering van milieuhygiënisch bodemonderzoek. Er is bij de uitvoering van de 

veldwerkzaamheden niet afgeweken van de BRL SIKB 2000. 

 

Strategie 

Verkennend bodemonderzoek 

Op basis van het vooronderzoek zijn voor het verkennend bodemonderzoek enkele verdachte deellocaties 

onderscheiden. De verdachte deellocaties zijn separaat (deels gecombineerd vanwege beperkte onderlinge 

afstand) onderzocht conform NEN 5740 volgens de onderzoeksstrategie voor een diffuus belaste niet-lijnvormige 

locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming (VED-HE-NL). Hierbij is 

voor het grondwateronderzoek zover mogelijk specifiek aandacht besteed aan (het verifiëren van) een eerder 

geconstateerde (geval van ernstige) grondwaterverontreiniging met koper. Ook het overige terrein is onderzocht 

conform deze strategie. Om inzicht te krijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de ondergrond is deze (voor de 

gehele locatie) onderzocht volgens de strategie voor een 'onverdachte niet-lijnvormige locatie' (ONV-NL). 

Daarnaast is voor toekomstig grondverzet de grond tevens onderzocht op PFAS.  

 

Voor het onderzoek naar asbest is de locatie (als geheel) conform NEN 5707 onderzocht volgens de strategie voor 

een ’verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’. Het onderzoek naar asbest en 

chemische parameters is gecombineerd uitgevoerd. 

 

Aanvullend bodemonderzoek 

Voor het aanvullend bodemonderzoek is een gecombineerd onderzoeksprogramma uitgewerkt waarmee is getracht 

meer inzicht te krijgen in de milieuhygiënische bodemkwaliteit op de locatie. Het is specifiek gericht op het volgende: 

• vaststellen of de in eerder onderzoek aangetoonde (geval van ernstige) grondwaterverontreiniging nog 

aanwezig is; 

• vaststellen wat de omvang van de sterke verontreinigingen zijn die in het recent uitgevoerd bodemonderzoek 

zijn aangetoond; 

• verkrijgen van inzicht in de milieuhygiënische bodemkwaltiet ter plaatse van de nog niet onderzochte 

(bebouwde) terreindelen. 
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Resultaten 

Grond 

De geroerde grond op het noordwestelijke deel van de onderzoekslocatie is licht tot sterk verontreinigd met PAK. 

Hoewel vanwege het sterk heterogene verspreidingspatroon de exacte omvang van de sterke verontreiniging niet 

kan worden bepaald, is wel vastgesteld dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (meer dan 

25 m3 grond sterk verontreinigd). Er dient er rekening mee te worden gehouden dat op hetzelfde deel van de 

onderzoekslocatie ook sprake is van een (lokale) verontreiniging met nikkel (als gevolg van stortmateriaal ter 

plaatse van de voormalige schoorsteen) en PFAS (in een gehalte boven de maximale toepassingswaarde). Als 

gevolg van het langdurige historische gebruik, bouw-/sloopwerkzaamheden en grondverzet, kunnen dergelijke 

verontreinigingen lokaal verspreid (ook elders op met name het noordelijke deel van de locatie) voorkomen. 

 

Op het overige deel van de onderzoekslocatie zijn in de grond (diffuus verspreid) diverse parameters aanwezig in 

(overwegend) licht verhoogde mate. Deze verontreinigingen kunnen in algemene zin worden gerelateerd aan het 

langdurige bedrijfsmatige gebruik en/of het voorkomen van bodemvreemde bijmengingen. Er is in de bodem geen 

asbest aangetoond. 

 

Grondwater 

Het grondwater is overwegend licht tot matig verontreinigd met zware metalen. Lokaal is sprake van een sterk 

verhoogde concentratie aan lood en licht verhoogde concentraties aan minerale olie en naftaleen. Aangezien voor 

lood het grondwater uit ‘slechts’ één peilbuis de interventiewaarde in geringe mate wordt overschreden, wordt 

geconcludeerd dat op de locatie geen sprake is van een geval van ernstige grondwaterverontreiniging. 

 

De aanwezigheid van een sterke grondwaterverontreiniging met koper (welke in 2001 is beschikt als een geval van 

ernstige bodemverontreiniging) is niet bevestigd. Mogelijk zijn als gevolg van verspreiding en verdunning de 

concentraties aan koper in het grondwater de afgelopen twee decennia afgenomen waardoor niet langer (meer) 

sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

Conclusies 

De actuele milieuhygiënische bodemkwaliteit is vastgesteld. Verspreid op het noordwestelijke deel van de locatie 

is in de grond sprake van sterk verhoogde gehalten aan PAK welke (samen) een geval van ernstige bodem-

verontreiniging vormt. Voor de herontwikkeling van de locatie en het uitvoeren van graafwerkzaamheden, vormt 

deze verontreiniging mogelijk een belemmering en kunnen sanerende maatregelen (zoals ontgraving en/of isolatie) 

nodig zijn. Hierbij dient tevens aandacht te worden besteed aan de (lokale) aanwezigheid van een sterk verhoogd 

gehalte aan nikkel (ter plaatse van de voormalige schoorsteen) en de aanwezigheid van gehalten aan PFAS boven 

de maximale toepassingsnorm. Verder onderzoek wordt niet zinvol geacht. 

 

Aanbevelingen  

Mede vanuit kostenefficiëntie wordt aanbevolen wordt (zover mogelijk) het herontwikkelingsplan af te stemmen op 

de vastgestelde milieuhygiënische kwaliteit van de grond: dit kan invloed hebben op de noodzaak en invulling van 

sanerende maatregelen. Omdat is vastgesteld dat sterke verontreinigingen in de grond (heterogeen) verspreid en 

lokaal aanwezig zijn in de (met name) bovengrond, wordt geadviseerd deze maatregelen uit te voeren op basis van 

een op te stellen (raam)saneringsplan waarop het bevoegde gezag een beschikking dient af te geven. In het 

(raam)saneringsplan kan (ook wanneer het herontwikkelingsplan nog niet definitief is vastgesteld) in algemene zin 

worden beschreven welke sanerende maatregelen worden getroffen voor zowel de vastgestelde als onvoorziene 

verontreinigingen, mede afhankelijk van de aard, mate en diepte van deze verontreinigingen. In het 

(raam)saneringsplan wordt bovendien de beoogde eindsituatie vastgesteld. De aanvraag van een omgevings-

vergunning is potentieel mogelijk wanneer een beschikking op het (raam)saneringsplan is verkregen omdat hiermee 

de eindsituatie wordt vastgelegd. 

 

In het (raam)saneringsplan kan ook aandacht worden besteed aan de algehele grondbalans: er dient er rekening 

mee te worden gehouden dat als gevolg van het (verspreid) voorkomen van diverse lichte verontreinigingen de 

grond voor hergebruik niet zondermeer geschikt is voor de functieklasse “wonen”. Bovendien kan de aanwezigheid 

van PFAS consequenties hebben voor afvoer en verwerking van de grond. Er dient er rekening mee te worden 

gehouden dat het vigerende beleid op het gebied van PFAS continue in ontwikkeling is: dit heeft voortdurend effect 

op de (on)mogelijkheden. 
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Regionale ligging onderzoekslocatie 
en uittreksel kadastrale kaart 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omgevingskaart Klantreferentie: 211079

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Ambt-Delden P 468
Langenhorsterweg 6, 7495RD Ambt Delden
CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 211079

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 12 januari 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
Overige topografie

Schaal 1:1000

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.
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BIJLAGE 2 

Situatietekening met onderzoekspunten 
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Projectcode: 211079Projectlocatie: Langenhorsterweg 6 Ambt-Delden

Pagina: 1 / 14
Getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 01
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

1

2

3

4

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, matig grof, zwak siltig, licht
beigebruin, Opvulzand

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten
baksteen, neutraal bruinoranje

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten
baksteen, neutraal bruinoranje

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
baksteenhoudend, zwak
grindhoudend, donker zwartbruin,
Zeer losse laag met baksteen en
kleurt zwart (oude kolen schuur)

140

Meetpunt: 02
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

2

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, neutraal bruingrijs

50

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk
roesthoudend, neutraal bruinoranje,
Gestaakt op vermoedelijk leiding

70

Meetpunt: 03
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

1

2

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsbruin

100

Meetpunt: 04
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten
baksteen, sporen kolengruis, zwak
grindhoudend, donker grijsbruin,
Gestaakt op 50 cm-mv op
ondoordringbare laag

50

Meetpunt: 05
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

1

2

3

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
baksteen, sporen roest, licht
beigebruin50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen roest, sporen
kolengruis, donkerbruin

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, licht bruingrijs

100

Meetpunt: 06
Datum meting: 4-10-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

2 3

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, donkerbruin,
>20mm 2%bvm

50



Projectcode: 211079Projectlocatie: Langenhorsterweg 6 Ambt-Delden

Pagina: 2 / 14
Getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 07
Datum meting: 4-10-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

7

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, donkerbruin

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen roest, donkerbruin

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

300

Zand, matig grof, zwak siltig,
lichtgrijs

450

Meetpunt: 08
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

2

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
beigebruin

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen kolengruis, sporen
baksteen, donker grijsbruin,
Gestaakt op massief iets

50

Meetpunt: 09
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
grindig, licht witgeel, Opvulzand

50

Meetpunt: 10
Datum meting: 4-10-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

klinker0
8

Zand, matig grof, zwak siltig,
neutraalgeel, Vulzand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

250

Zand, matig grof, zwak siltig,
lichtgrijs

450



Projectcode: 211079Projectlocatie: Langenhorsterweg 6 Ambt-Delden

Pagina: 3 / 14
Getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 11
Datum meting: 4-10-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0
8

Zand, matig grof, zwak siltig,
neutraalgeel, Vulzand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

200

Meetpunt: 12
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, neutraal oranjebruin

50

Meetpunt: 13
Datum meting: 4-10-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, donkerbruin

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

250

Zand, matig grof, zwak siltig, matig
grindhoudend, licht grijsgeel

300

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindhoudend, licht

450

Meetpunt: 14
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

1

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
grind, zwak roesthoudend, sporen
baksteen, neutraal oranjebruin,
Gestaakt op ondoordringbare laag

40
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Meetpunt: 15
Datum meting: 4-10-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0
8

Zand, matig grof, zwak siltig,
neutraalgeel, Vulzand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

200

Meetpunt: 16
Datum meting: 4-10-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Meetpunt: 17
Datum meting: 16-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalgeel20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin50

Meetpunt: 18
Datum meting: 16-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalgeel20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin50

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200
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Pagina: 5 / 14
Getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 19
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

klinker0

10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

50

Meetpunt: 20
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1

2

3

4

klinker0

10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsbruin

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, licht oranjegeel

320

Leem, zwak zandig

380

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel

510

Meetpunt: 21
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

1

2

3

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
beigebruin

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen kolengruis, sporen
baksteen, donker grijsbruin

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen kolengruis, sporen
baksteen, donker grijsbruin

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
beigegeel

100

Meetpunt: 22
Datum meting: 4-10-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

beton0

Kruipruimte

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

450
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Pagina: 6 / 14
Getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 23
Datum meting: 16-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

klinker0
7

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
puin, bruingeel

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, bruinzwart

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
bruingeel

280

Zand, matig fijn, matig siltig

450

Meetpunt: 24
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, resten baksteen, neutraal
grijsbruin50

Meetpunt: 25
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten wortels, resten
glas, donker grijsbruin

50

Meetpunt: 26
Datum meting: 11-10-2019

Veldwerker: Roy van der Horst

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

klinker0

Volledig klinkers
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, neutraal grijsbruin

50

Meetpunt: 27
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

1

2

klinker0

10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

100

Meetpunt: 28
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin

50
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Meetpunt: 29
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin

90

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

200

Meetpunt: 30
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

klinker0

10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

50

Meetpunt: 31
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

klinker0

10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

50

Meetpunt: 32
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin

50

Meetpunt: 33
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin

50

Meetpunt: 34
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin

50
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Meetpunt: 35
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1

2

3

4

5

braak0

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

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsbruin

170

Leem, zwak zandig, zwak grindig,
sporen roest, licht oranjegeel

270

Zand, matig fijn, matig siltig,
lichtgrijs

500

Meetpunt: 36
Datum meting: 16-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalgeel20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin50

Meetpunt: 37
Datum meting: 16-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalgeel20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin50

Meetpunt: 38
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin

50

Meetpunt: 39
Datum meting: 17-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin

50

Meetpunt: 40
Datum meting: 16-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalgeel20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin50
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Meetpunt: 41
Datum meting: 16-9-2019

Veldwerker: Rob Rieschke

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalgeel20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin50

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

200

Meetpunt: 43
Datum meting: 4-10-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, donkerbruin

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

250

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk
grindhoudend, licht grijsgeel,
Gestaakt na 2 pogingen eerder

315

Meetpunt: 44
Datum meting: 4-10-2019

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, donkerbruin

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

250

Zand, matig grof, zwak siltig, matig
grindhoudend, licht grijsgeel

300

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindhoudend, licht

450

Meetpunt: 101
Datum meting: 8-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

7

8

9

beton0

13

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
puin, neutraalgeel

300

Zand, zeer fijn, zwak siltig, laagjes
leem, lichtgrijs

400

Zand, uiterst fijn, matig siltig, sterk
leemhoudend, lichtgrijs

450
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Meetpunt: 102
Datum meting: 8-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

beton0

13

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, neutraalbruin

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, neutraal oranjegeel

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

250

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
beigegeel

350

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs

450

Meetpunt: 103
Datum meting: 8-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

beton0

13

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen puin, donkerbruin

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, lichtbruin

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

250

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs

350

Zand, zeer fijn, matig siltig, laagjes
leem, lichtgrijs

450

Meetpunt: 104
Datum meting: 8-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

7

8

beton0

19

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
grind, lichtgrijs

350

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel

450

Meetpunt: 105
Datum meting: 8-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

3

4

6

7

8

9

beton0

13

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, lichtbruin

110

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

250

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgrijs

350

Zand, matig fijn, zwak siltig, laagjes
leem, lichtgrijs

410

Leem, zwak zandig, neutraalgrijs420
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Meetpunt: 106
Datum meting: 9-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

6

7

8

9

klinker0

10

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, sporen roest,
licht beigebruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, neutraal beigegeel

80

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

115

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, neutraal oranjegeel

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

230

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel

380

Leem, zwak zandig, donkergrijs390

Meetpunt: 107
Datum meting: 9-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

stelcon0

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak roesthoudend, licht
oranjebruin

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, donkerbruin110

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, neutraal oranjegeel

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

250

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel

350

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs

420

Meetpunt: 108
Datum meting: 9-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

7

8

9

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel, Vulzand

140

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

230

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal grijsgeel

450

Meetpunt: 109
Datum meting: 9-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

1

2

3

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend, sporen
kolengruis, neutraalbruin

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
puin, licht beigebruin

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

150
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Meetpunt: 110
Datum meting: 9-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

1

2

3

4

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend, sporen
kolengruis, neutraalbruin70

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
puin, licht beigebruin

110

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

150

Meetpunt: 111
Datum meting: 9-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

1

2

3

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
puin, neutraalgeel

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, licht
beigebruin

110

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal beigegeel

150

Meetpunt: 112
Datum meting: 9-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

1

2

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
puin, lichtgeel

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
kolengruis, sporen puin, licht
beigebruin, Gestaakt op grof puin

100

Meetpunt: 113
Datum meting: 9-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

1

2

3

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel, Vul/straatzand

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
beigebruin, Gestaakt op
vermoedelijk fundering

120

Meetpunt: 114
Datum meting: 9-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

1

2

3

4

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
puin, neutraal bruingeel

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, neutraal oranjegeel

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen kolengruis,
donkerbruin130

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, neutraal oranjegeel

150

Meetpunt: 115
Datum meting: 8-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

1

2

3

4

beton0

13

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
puin, zwak kolengruishoudend,
lichtbruin

150

Meetpunt: 116
Datum meting: 8-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

1

2

3

klinker0

10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, licht geelbruin

150

Meetpunt: 117
Datum meting: 9-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

1

2

3

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, zwak
kolengruishoudend, lichtbruin

50

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

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

150



Projectcode: 211079Projectlocatie: Langenhorsterweg 6 Ambt-Delden

Pagina: 13 / 14
Getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 118
Datum meting: 9-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

1

2

3

4

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal beigegeel

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, lichtbruin

120

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

150

Meetpunt: 119
Datum meting: 9-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

1

2

3

klinker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, licht
beigebruin

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
puin, licht beigegeel

100

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

150

Meetpunt: 120
Datum meting: 9-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

1

2

3

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal beigegeel30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, neutraal
beigebruin

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
puinhoudend, licht beigebruin,
Gestaakt op grof puin

120

Meetpunt: 121
Datum meting: 8-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

1

2

3

beton0

13

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

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, licht geelbruin

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

150

Meetpunt: 122
Datum meting: 8-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

2

beton0

13

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
puinhoudend, neutraal grijsgeel,
Gestaakt op grof puin

60

Meetpunt: 123
Datum meting: 8-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

150

1

2

3

beton0

13

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
puin, neutraalgeel

150

Meetpunt: 124
Datum meting: 10-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

100

1

2

3

4

5

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel, Vulstraatzand35

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
puinhoudend, lichtbruin

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
puinhoudend, sterk
baksteenhoudend, donkerbruin

100

Volledig baksteen

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
puinhoudend, matig
baksteenhoudend, donker
beigebruin, Gestaakt op? (
Vermoedelijk beton)

135

Meetpunt: 125
Datum meting: 10-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

2

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsgeel, Vulstraatzand

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sterk baksteenhoudend,
neutraalbruin, Gestaakt op (
Fundatie)

60
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Meetpunt: 126
Datum meting: 10-6-2020

Veldwerker: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

50

1

2

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal grijsgeel, Vulstraatzand

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
puinhoudend, neutraal beigebruin,
Gestaakt op 60cm (beton?)

60
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Overzicht analyseprogramma en -resultaten  



 

Projectnummer 211079 
 

Overzicht analyseprogramma en toetsing chemische parameters in grond 
 
 
Tabel 1: Verkennend bodemonderzoek incl. PFAS 

Deellocatie Monstercode 
Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters 
Waargenomen 
bijzonderheden 

Analysepakket 

Wbb: overschrijding  van de 
Indicatieve toetsing 
BBK inclusief PFAS* 

Bepalende 
parameter Achtergrondwaarde 

(index <= 0,5) 
Tussenwaarde 
(index > 0,5) 

Interventiewaarde 
(index > 1) 

NEN 5740 

A. Vm. spoellokaal MM07 0,2 - 0,5 06-2, 07-2 Sporen puin Standaardpakket grond1 Minerale olie (0,04) PAK (0,51) - Industrie PAK 

B. Bedrijfsriool 

MM10 0,08 - 0,7 04-1, 08-2, 21-2 
Resten en sporen baksteen, 
sporen kolengruis 

Standaardpakket grond 
Lood (0,03),  
PCB (0,02), 
Minerale olie (0,24) 

- PAK (2,21) Niet toepasbaar PAK 

U
it
s
p
lit

s
in

g
 

M
M

1
0
 P

A
K

 04-1 0,08 - 0,5 04-1 
Resten baksteen en sporen 
kolengruis 

PAK - - PAK (7,57) 
Niet toepasbaar 

PAK 

08-2 0,2 - 0,5 08-2 
Sporen baksteen en 
kolengruis 

PAK - - PAK (3,39) 
Niet toepasbaar 

PAK 

21-2 0,2 - 0,7 21-2 
Sporen baksteen en 
kolengruis 

PAK - - - Niet toepasbaar 
Minerale olie in 
MM10 

MM11 0,08 - 0,5 02-1, 03-1, 12-1, 26-1 Geen Standaardpakket grond PCB (0,01) - - Wonen PCB 

01 (70-120) 0,7 - 1,2 01-3 
Sterk baksteenhoudend, 
Zeer losse laag met 
baksteen en kleurt zwart 

Standaardpakket grond 
Kobalt (0,08), molyb-
deen (-), zink (0,12), 
PAK (0,01) 

- Nikkel (10,2) Niet toepasbaar Nikkel 

C. Vm. pompeiland 
en tanks 

MM08 0,08 - 0,5 10-1, 11-1 Geen Standaardpakket grond - - - 
Niet  toepasbaar  
(o.b.v. PFAS) 

N-Et FOSAA, 
PFOSA 

E1. Vm. opslag 
zuren (noord) 

MM06 0,0 - 0,5 15-1, 16-1 Geen Zware metalen2,  pH - - - 
Niet  toepasbaar  
(o.b.v. PFAS) 

N-Et FOSAA, 
PFOSA 

E2. Vm. opslag 
zuren (zuid) 

MM04 0,2 - 0,5 17-2, 18-2 Geen Zware metalen,  pH - - - Altijd toepasbaar - 

MM05 0,1 - 0,5 19-1, 20-1 Geen Zware metalen,  pH - - - Altijd toepasbaar - 

F. Overig terrein 

MM01 0,1 - 0,5 27-1, 30-1, 31-1 Geen Standaardpakket grond PCB (0,01) - - Altijd toepasbaar - 

MM02 0,0 - 0,5 32-1, 36-2, 39-1, 41-2 Geen Standaardpakket grond PAK (0,01) - - Altijd toepasbaar - 

MM12 0,08 - 0,7 01-2, 14-1, 24-1 Resten en sporen baksteen  Standaardpakket grond 
PCB (0,01), minerale 
olie (0,01) 

- - Industrie Minerale olie 

H. Ondergrond 

MM03 0,5 - 2,0 
29-3, 29-4, 35-3, 35-4, 41-3, 
41-4, 41-5 

Geen Standaardpakket grond - - - 
Altijd toepasbaar o.b.v. 
standaardpakket6 - 

MM09 1,0 - 2,0 
10-3, 10-4, 13-3, 13-4, 22-1, 
22-2, 44-3, 44-4 

Geen Standaardpakket grond - - - 
Altijd toepasbaar o.b.v. 
standaardpakket6 - 

PFAS 

Zuidwestzijde MM-01 PFAS 0,0 - 0,5 MM-01 PFAS4 Geen PFAS3 PFOA (som): 0,23 
PFOS (som): 0,36 

Niet vastgesteld Altijd toepasbaar - 

Zuidoostzijde MM-02 PFAS 0,0 - 0,2 MM-02 PFAS5 Geen PFAS 
PFOA (som): <0,1 
PFOS (som): <0,1 

Niet vastgesteld Altijd toepasbaar - 

A. Vm. spoellokaal MM-PFAS-03 0,08 - 0,2 06-1, 07-1 Geen PFAS 
PFOA (som): <0,1 
PFOS (som): <0,1 

Niet vastgesteld Altijd toepasbaar - 

B. Bedrijfsriool MM11 0,08 - 0,5 02-1, 03-1, 12-1, 26-1 Geen PFAS 
PFOA (som): <0,1 
PFOS (som): 1,2 

Niet vastgesteld Altijd toepasbaar - 

Noordzijde MM-PFAS-04 0,0 - 0,5 10-1, 11-1, 15-1, 16-1 Geen PFAS 

PFOA (som): 0,15 
PFOS (som): 4,0 
N-Et FOSAA; 150 
PFOSA: 4,8 

Niet vastgesteld Niet toepasbaar 
N-Et FOSAA, 
PFOSA 

G. Laboratorium/  
vm. melkfabriek 

M-PFAS-05 1,0 - 1,5 22-1 Geen PFAS 
PFOA (som): <0,1 
PFOS (som): 0,12 

Niet vastgesteld Altijd toepasbaar - 

* De aanwezigheid van PFAS kan beperkingen hebben voor hergebruik van grond: zover mogelijk is het indicatieve oordeel mede gebaseerd op de vastgestelde gehalten aan PFAS 

1 Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn), PCB, PAK, minerale olie, lutum, organische stof en droge stofgehalte 

2 Barium, cadmium, kobalt, koper, kwik. lood, molybdeen, nikkel, zink 

3 PFAS-verbindingen conform Bodemplus advieslijst d.d. 12 juli 2019: PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFOA vertakt, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoA, PFTrDA, PFTeDA, PFHxDA, PFODA, PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHpS, PFOS, PFOS vertakt, PFDS, 4:2 FTS, 6:2 FTS, 8:2 FTS, 10:2 FTS, 

N-MeFOSAA, N-EtFOSAA, PFOSA, N-MeFOSA en 8:2 diPAP 
4 In het veld samengesteld uit de monsterpunten 29+35+33+39+38+34+32+28 

5 In het veld samengesteld uit de monsterpunten 18+17+36+37+41+40 (0-50) 

6 Voor de ondergrond is het gehalte aan PFAS niet bepaald 
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Overzicht analyseprogramma en toetsing chemische parameters in grond (vervolg) 
 

Tabel 2: Aanvullend bodemonderzoek 

Aspect Monstercode 
Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters 
Waargenomen 
bijzonderheden 

Analysepakket 

Wbb: overschrijding  van de 
Indicatieve toetsing 
BBK inclusief PFAS 

Bepalende 
parameter Achtergrondwaarde 

(index <= 0,5) 
Tussenwaarde 
(index > 0,5) 

Interventiewaarde 
(index > 1) 

Aspect 1 
 
Nikkel in de grond 

106-3 0,80 - 1,15 106-3 Geen Nikkel - - - Altijd toepasbaar - 

107-3 0,60 - 1,10 107-3 Geen Nikkel - - - Altijd toepasbaar - 

113-3 0,90 - 1,20 113-3 Geen Nikkel - - - Altijd toepasbaar - 

114-3 0,80 - 1,20 114-3 Sporen kolengruis Nikkel - - - Altijd toepasbaar - 

124-2 0,35 - 0,80 124-2 Zwak puinhoudend Nikkel - - - Altijd toepasbaar - 

Aspect 2 
 
PAK in de grond 

105-2 0,50 - 1,00 105-2 Geen PAK - - - Altijd toepasbaar - 

112-2 0,50 - 1,00 112-2 Sporen kolengruis, sporen puin PAK PAK (0,32) - - Industrie PAK 

114-3 0,80 - 1,20 114-3 Sporen kolengruis PAK - - - Altijd toepasbaar - 

115-4 1,30 - 1,50 115-4 Sporen puin, zwak kolengruishoudend PAK - - - Altijd toepasbaar - 

116-2 0,50 - 1,00 116-2 Sporen puin PAK PAK (0,48) - - Industrie PAK 

117-1 0,08 - 0,50 117-1 Sporen puin, zwak kolengruishoudend PAK - - PAK (12,48) 
Niet toepasbaar  
> Interventiewaarde 

PAK 

117-2 0,50 - 1,00 117-2 Geen PAK - - - Altijd toepasbaar - 

118-3 0,80 - 1,20 118-3 Geen PAK PAK (0,18) - - Industrie PAK 

119-1 0,00 - 0,50 119-1 Sporen puin PAK - - PAK (3,18) 
Niet toepasbaar  
> Interventiewaarde 

PAK 

120-2 0,30 - 0,80 120-2 Sporen puin PAK PAK (0,08) - - Wonen PAK 

Aspect 3 
 
PFAS in de grond 

108-1 0,08 - 0,50 108-1 Vulzand PFAS PFOA (som): 0,14 
PFOS (som): 1,1 

Niet vastgesteld Altijd toepasbaar - 

109-1 0,10 - 0,60 109-1 Zwak puinhoudend, sporen kolengruis PFAS 
PFOA (som): 0,14 
PFOS (som): 2,5 

Niet vastgesteld Wonen/Industrie PFOS 

110-1 0,08 - 0,20 110-1 Geen PFAS 
PFOA (som): 0,14 
PFOS (som): 0,25 

Niet vastgesteld Altijd toepasbaar - 

112-1 0,08 - 0,50 112-1 Sporen puin PFAS 
PFOA (som): 0,20 
PFOS (som): 1,9 

Niet vastgesteld Wonen/Industrie PFOS 

114-1 0,20 - 0,50 114-1 Sporen puin PFAS 
PFOA (som): 0,20 
PFOS (som): 1,8 

Niet vastgesteld Wonen/Industrie PFOS 

117-1 0,08 - 0,50 117-1 Sporen puin, zwak kolengruishoudend PFAS 
PFOA (som): 0,20 
PFOS (som): 4,3 

Niet vastgesteld Niet toepasbaar PFOS 

119-1 0,00 - 0,50 119-1 Sporen puin PFAS 
PFOA (som): 0,19 
PFOS (som): 0,22 

Niet vastgesteld Altijd toepasbaar - 

125-2 0,20 - 0,60 125-2 Sterk baksteenhoudend PFAS 
PFOA (som): 0,20 
PFOS (som): 1,0 

Niet vastgesteld Altijd toepasbaar - 

Aspect 4 
 
Bodemkwaliteit 
onder gebouwen 

m1 0,50 - 1,10 102-3, 103-2 Sporen puin Standaardpakket - PAK (0,87) - Industrie PAK 

110-2 0,20 - 0,70 110-2 Zwak puinhoudend, sporen kolengruis Standaardpakket Zink (0,12), PAK (0,03) - - Industrie Zink 

119-3 1,00 - 1,50 119-3 Zwak puinhoudend Standaardpakket 
PCB (0,2), kwik (0,01), 
PAK (0,22) 

- - 
Industrie PCB, PAK 

122-2 0,20 - 0,60 122-2 Sterk puinhoudend Standaardpakket PAK (0,05) - - Wonen PAK 
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Tabel 3: Verkennend bodemonderzoek 

Peilbuis 
Filterdiepte 

(m -mv) 
Monster- 

code 

Veldwaarnemingen en -metingen 

Analysepakket 

Overschrijding van de 

Waargenomen 
bijzonderheden 

Grondwater-
stand 

(m -mv) 

Zuurgraad 
(pH) 

Geleidings-
vermogen 

(µs/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Streefwaarde 
(index < 0,5) 

Tussenwaarde 
(index > 0,5) 

Interventiewaarde 
(index > 1) 

10 3,5 - 4,5 10-1-1 Geen 2,69 6,8 389 26,1 Standaardpakket1 Molybdeen (0,01), 
barium (0,01) 

Nikkel (0,52) - 

13 3,5 - 4,5 13-1-1 Geen 3,00 5,8 152 57,3 Standaardpakket 
Barium (0,06) 
naftaleen (-) 

- - 

20 3,5 - 4,5 20-1-1 Geen 3,10 5,2 99 53,6 Standaardpakket Barium (0,09) - - 

23 3,5 - 4,5 23-1-1 Geen 3,00 6,5 203 88,3 Standaardpakket - - - 

35 3,5 - 4,5 35-1-1 Geen 2,40 6,7 447 65,7 Standaardpakket 
Naftaleen (-) 
minerale olie (0,13) 

- - 

22 3,5 - 4,5 22-1-1 Geen 4,00 7,3 440 332 
Standaardpakket 
inclusief filtratie 

Zink (0,18) 
barium (0,12) 

Koper (0,7) Lood (1,02) 

1 Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN en styreen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl en VC) en minerale olie 
2 Barium, cadmium, kobalt, koper, kwik. lood, molybdeen, nikkel, zink 

 
Tabel 4: Aanvullend bodemonderzoek 

Peilbuis 
Filterdiepte 

(m -mv) 
Monster- 

code 

Veldwaarnemingen en -metingen 

Analysepakket 

Overschrijding van de 

Waargenomen 
bijzonderheden 

Grondwater-
stand 

(m -mv) 

Zuurgraad 
(pH) 

Geleidings-
vermogen 

(µs/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Streefwaarde 
(index < 0,5) 

Tussenwaarde 
(index > 0,5) 

Interventiewaarde 
(index > 1) 

101 3,00 - 4,00 101-1-1 Geen 2,78 7,8 424 853 Zware metalen - - - 

102 3,20 - 4,20 102-1-1 Geen 2,78 7,8 662 790 Zware metalen Molybdeen (0,02) - - 

103 3,20 - 4,20 103-1-1 Geen 2,85 6,4 459 1.005 Zware metalen - - - 

104 3,40 - 4,40 104-1-1 Geen 2,78 7,6 399 653 Standaardpakket Molybdeen (-) - - 

105 3,20 - 4,20 105-1-1 Geen 2,80 7,0 341 145 Standaardpakket - - - 

106 2,80 - 3,80 106-1-1 Geen 3,78 7,1 432 52,4 Zware metalen - - - 

107 3,20 - 4,20 107-1-1 Geen 3,00 7,1 366 63,4 Zware metalen - - - 

108 3,50 - 4,50 108-1-1 Geen 2,59 7,1 451 39,6 Zware metalen Koper (0,08) - - 

 
Tabel 5: PFAS in grondwater 

Parameter Toetsingswaarde Gemeten concentratie in peilbuis 
Overschrijding toetsingswaarde/ 
risicogrenswaarde/ 
signaleringswaarde 

Drinkwater-
toetsingswaarde 

Afgeleide 
risicogrenswaarde 

Risicogrenswaarde op 
interventiewaarde-

niveau 
Signaleringswaarde 10 13 22 

PFOS som in ng/l 530 4.700 200 - 9,2 <2 25 Nee 

PFOA som in ng/l 87,5 390 390 - 75 0,34 16 Nee 

Overige PFAS in ng/l - - - 100 Max.45 < detectiegrens Max. 47 Nee 
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Tabel 6: Overzicht analyseprogramma en toetsing asbest in grond 

Situering 
Monster 
code 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Samenstelling (proefgaten) 
Waargenomen 
bijzonderheden 

Analysepakket 
Gewogen gehalte asbest 
(mg/kg d.s.) 

Zuidwestzijde MM AS 01 0,0 - 0,5 MM-AS-01-1 28, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 39 Geen Asbest in grond (NEN 5898) 
<2 

Zuidoostzijde MM AS 02 0,2 - 0,5 MM-AS-02-2 17, 18, 36, 37, 40, 41 Geen Asbest in grond (NEN 5898) 
<2 

Centraal noord MM-AS-04 0,0 - 0,5 MM-AS-04-1 01, 04, 24 Resten baksteen Asbest in grond (NEN 5898) 
<2 

Buitenrand 
noord/oost 

MM-AS-05 0,0 - 0,5 MM-AS-05-1 08, 14, 21 Sporen kolengruis, sporen baksteen Asbest in grond (NEN 5898) <2 

 



 

 

211079 

BIJLAGE 5 

Analysecertificaten 
  



 

 

211079 

BIJLAGE 5A 

Analysecertificaten  
verkennend bodemonderzoek 

  



SYNLAB Analytics & Services 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

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Annet Dekens

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Langenhorstweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13107478, versienummer: 1

Rotterdam, 25-09-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 27 (10-50) 30 (10-50) 31 (10-50)

002 Grond (AS3000) MM02 32 (0-50) 36 (20-50) 39 (0-50) 41 (20-50)

003 Grond (AS3000) MM03 29 (100-150) 29 (150-200) 35 (100-150) 35 (150-170) 41 (50-100) 41 (100-150) 41 (150-200)

004 Grond (AS3000) MM04 17 (20-50) 18 (20-50)

005 Grond (AS3000) MM05 19 (10-50) 20 (10-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 95.2
 

94.7
 

96.6
 

95.5
 

94.8
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

4.0
 

0.6
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.3

 
1.7

 
<1

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

pH (H2O) -   
 

 
 

 
 

4.6
 

7.9
 

temperatuur t.b.v. pH °C   
 

 
 

 
 

21.7
 

21.8
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20

 
<20

 
<20

 
<20

 
<20

 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

kobalt mg/kgds S <1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

koper mg/kgds S <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

lood mg/kgds S <10
 

22
 

<10
 

20
 

<10
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

nikkel mg/kgds S <3
 

<3
 

<3
 

<3
 

<3
 

zink mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
<0.01

 
<0.01

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

0.26
 

<0.01
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

0.05
 

<0.01
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.02
 

0.44
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
 

0.23
 

<0.01
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S <0.01
 

0.23
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

0.12
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

0.19
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

0.14
 

<0.01
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
 

0.13
 

<0.01
 

 
 

 
 

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

mg/kgds S 0.083
1)

1.797
1)

0.07
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

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

 
<1

 
<1

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 27 (10-50) 30 (10-50) 31 (10-50)

002 Grond (AS3000) MM02 32 (0-50) 36 (20-50) 39 (0-50) 41 (20-50)

003 Grond (AS3000) MM03 29 (100-150) 29 (150-200) 35 (100-150) 35 (150-170) 41 (50-100) 41 (100-150) 41 (150-200)

004 Grond (AS3000) MM04 17 (20-50) 18 (20-50)

005 Grond (AS3000) MM05 19 (10-50) 20 (10-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 138 µg/kgds S 1.1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S 1.5
 

1.1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S 1.0
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 6.4
1)

5.3
1)

4.9
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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.

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

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

005 * 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 voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

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 AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

pH (H2O) Grond (AS3000) Conform NEN-ISO 10390, conform NEN-EN 15933

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7937514 18-09-2019 17-09-2019 ALC201  

001 Y7937522 18-09-2019 17-09-2019 ALC201  

001 Y7937524 18-09-2019 17-09-2019 ALC201  

002 Y7937373 18-09-2019 16-09-2019 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y7937367 18-09-2019 16-09-2019 ALC201  

002 Y7937528 18-09-2019 17-09-2019 ALC201  

002 Y7937445 18-09-2019 17-09-2019 ALC201  

003 Y7937595 18-09-2019 16-09-2019 ALC201  

003 Y7937180 18-09-2019 17-09-2019 ALC201  

003 Y7937591 18-09-2019 16-09-2019 ALC201  

003 Y7937538 18-09-2019 17-09-2019 ALC201  

003 Y7937596 18-09-2019 16-09-2019 ALC201  

003 Y7937537 18-09-2019 17-09-2019 ALC201  

003 Y7937170 18-09-2019 17-09-2019 ALC201  

004 Y7937329 18-09-2019 16-09-2019 ALC201  

004 Y7937352 18-09-2019 16-09-2019 ALC201  

005 Y7937532 18-09-2019 17-09-2019 ALC201  

005 Y7937531 18-09-2019 17-09-2019 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Annet Dekens

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Langenhorstweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13119341, versienummer: 1

Rotterdam, 15-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services 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) MM06 15 (8-50) 16 (0-50)

002 Grond (AS3000) MM07 06 (20-50) 07 (20-50)

003 Grond (AS3000) MM08 10 (8-50) 11 (8-50)

004 Grond (AS3000) MM09 10 (100-150) 10 (150-200) 13 (100-150) 13 (150-200) 22 (100-150) 22 (150-200) 44 (100-150) 44
(150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 87.4
 

92.9
 

88.6
 

90.3
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

3.0
 

<0.5
 

0.7
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1

 
2.1

 
<1

 
1.6

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

pH (H2O) -  8.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

temperatuur t.b.v. pH °C  20.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20

 
76

 
<20

 
<20

 
 

 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

kobalt mg/kgds S 1.6
 

<1.5
 

1.8
 

<1.5
 

 
 

koper mg/kgds S <5
 

5.6
 

<5
 

<5
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

lood mg/kgds S <10
 

29
 

<10
 

<10
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

 
 

nikkel mg/kgds S 4.6
 

6.4
 

4.7
 

<3
 

 
 

zink mg/kgds S <20
 

47
 

<20
 

<20
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S  

 
0.03

 
<0.01

 
<0.01

 
 

 

fenantreen mg/kgds S  
 

1.6
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

antraceen mg/kgds S  
 

0.65
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S  
 

5.2
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S  
 

3.0
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

chryseen mg/kgds S  
 

2.8
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S  
 

1.5
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S  
 

2.6
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S  
 

1.7
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

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

1.7
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

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

mg/kgds S  
 

20.78
1)

0.07
1)

0.07
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S  

 
<1

 
<1

 
<1

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S  
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S  
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S  
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM06 15 (8-50) 16 (0-50)

002 Grond (AS3000) MM07 06 (20-50) 07 (20-50)

003 Grond (AS3000) MM08 10 (8-50) 11 (8-50)

004 Grond (AS3000) MM09 10 (100-150) 10 (150-200) 13 (100-150) 13 (150-200) 22 (100-150) 22 (150-200) 44 (100-150) 44
(150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

PCB 138 µg/kgds S  
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S  
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S  
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

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

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds   

 
<5

 
<5

 
<5

 
 

 

fractie C12-C22 mg/kgds   
 

32
2)

<5
 

<5
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds   
 

53
2)

<5
 

<5
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds   
 

35
2)

<5
 

<5
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S  
 

120
 

<20
 

<20
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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.

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

004 * 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 voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Een gedeelte van het gehalte aan minerale olie wordt vermoedelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) en/of humeuze verbindingen.
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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 ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

pH (H2O) Grond (AS3000) Conform NEN-ISO 10390, conform NEN-EN 15933

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

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 AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7936215 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

001 Y7937041 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

002 Y7936294 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

002 Y7936295 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y7936290 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

003 Y7936218 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

004 Y7936854 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

004 Y7936987 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

004 Y7936427 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

004 Y7936848 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

004 Y7936835 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

004 Y7936796 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

004 Y7936996 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

004 Y7936301 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM0706 (20-50) 07 (20-50)

002
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Annet Dekens

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Langenhorstweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13124042, versienummer: 1

Rotterdam, 24-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven monster- en projectomschrijvingen zijn
overgenomen in dit analyse rapport. Dit geldt ook voor de door u aangegeven monsternamedatum, indien
aangeleverd.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 01 (70-120) 01 (70-120)

002 Grond (AS3000) MM10 04 (8-50) 08 (20-50) 21 (20-70)

003 Grond (AS3000) MM11 02 (8-50) 03 (8-50) 12 (8-50) 26 (8-50)

004 Grond (AS3000) MM12 01 (20-70) 14 (8-40) 24 (8-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 81.5
 

88.9
 

90.5
 

91.2
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

9.6
 

2.1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

stenen
 

stenen
 

geen
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.4
 

2.5
 

1.2
 

0.9
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.3

 
1.6

 
1.5

 
<1

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 45

 
42

 
<20

 
<20

 
 

 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

0.25
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

kobalt mg/kgds S 8.4
 

2.3
 

<1.5
 

<1.5
 

 
 

koper mg/kgds S 8.4
 

8.9
 

<5
 

<5
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

0.06
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

lood mg/kgds S 19
 

42
 

<10
 

10
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 1.9
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

 
 

nikkel mg/kgds S 240
 

8.8
 

3.9
 

6.3
 

 
 

zink mg/kgds S 88
 

55
 

<20
 

23
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02

 
0.12

 
0.01

4)
0.01

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.15
 

15
 

0.11
 

0.12
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.04
 

4.3
 

0.03
 

0.05
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.34
 

23
 

0.32
 

0.35
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.26
 

15
 

0.21
 

0.20
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.20
 

10
 

0.21
 

0.18
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.14
 

6.0
 

0.12
 

0.11
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.21
 

11
 

0.20
 

0.19
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.15
 

6.8
 

0.13
 

0.14
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.15
 

6.7
 

0.12
 

0.13
 

 
 

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

mg/kgds S 1.66
1)

97.92
1)

1.46
1)

1.48
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

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

 
<1.9

2)
<1

 
<1

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<2.2
2)

<1
 

<1
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1.8
2)

<1
 

<1
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<2.0
2)

<1
 

<1
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1.9
2)

<1
 

1.0
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1.4
2)

1.2
4)

<1
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1.9
2)

1.6
4)

1.1
 

 
 

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

9.17
1)

6.3
1)

5.6
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 01 (70-120) 01 (70-120)

002 Grond (AS3000) MM10 04 (8-50) 08 (20-50) 21 (20-70)

003 Grond (AS3000) MM11 02 (8-50) 03 (8-50) 12 (8-50) 26 (8-50)

004 Grond (AS3000) MM12 01 (20-70) 14 (8-40) 24 (8-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
<5

 
 

 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

140
3)

<5
 

25
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  9
 

150
3)

8
 

18
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

50
3)

<5
 

9
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

340
 

<20
 

50
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

   
 

 
 

zie bijlage
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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.

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

004 * 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 voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.

3 Een gedeelte van het gehalte aan minerale olie wordt vermoedelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) en/of humeuze verbindingen.

4 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

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 AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7936755 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  

002 Y7936168 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  

002 Y7936758 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y7936167 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  

003 Y7936180 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  

003 Y7936165 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  

003 Y7936170 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  

003 Y7936177 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  

004 Y7936178 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  

004 Y7936711 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  

004 Y7936169 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  
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Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

01 (70-120)01 (70-120)

001
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Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM1004 (8-50) 08 (20-50) 21 (20-70)

002
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM1102 (8-50) 03 (8-50) 12 (8-50) 26 (8-50)

003



Ortageo Noordoost

Langenhorstweg 6 Ambt-Delden

211079

13124042

11-10-2019

Annet Dekens

11-10-2019

24-10-2019

Blad 10 van 12

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services 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 :
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM1201 (20-70) 14 (8-40) 24 (8-50)

004
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Annet Dekens

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Langenhorstweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13108036, versienummer: 1

Rotterdam, 25-09-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM-01 PFAS MM-01 PFAS (0-50)

002 Grond (AS3000) MM-02 PFAS MM-02 PFAS (0-20)

Analyse Eenheid Q 001 002    

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage
 

zie bijlage
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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.
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Analyserapport

Paraaf :
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 U9044108 18-09-2019 18-09-2019 ALC382  

002 U9044106 18-09-2019 18-09-2019 ALC382  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Annet Dekens

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Langenhorstweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13122659, versienummer: 1

Rotterdam, 18-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven monster- en projectomschrijvingen zijn
overgenomen in dit analyse rapport. Dit geldt ook voor de door u aangegeven monsternamedatum, indien
aangeleverd.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M-PFAS-05 22 (100-150)

002 Grond (AS3000) MM-PFAS-03 06 (8-20) 07 (8-20)

003 Grond (AS3000) MM-PFAS-04 10 (8-50) 11 (8-50) 15 (8-50) 16 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

 
 

 
 



Ortageo Noordoost

Langenhorstweg 6 Ambt-Delden

211079

13122659

10-10-2019

Annet Dekens

10-10-2019

18-10-2019

Blad 3 van 10

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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.

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



Ortageo Noordoost

Langenhorstweg 6 Ambt-Delden
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Annet Dekens
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Blad 4 van 10

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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

Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7936427 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

002 Y7936296 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

002 Y7936298 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

003 Y7936290 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

003 Y7936218 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

003 Y7936215 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  

003 Y7937041 04-10-2019 04-10-2019 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services 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 5

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Annet Dekens

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Langenhorstweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13108035, versienummer: 1

Rotterdam, 01-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum
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Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services 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 Asbestverdachte
grond AS3000

MM AS 01 MM-AS-01 (0-50)

002 Asbestverdachte
grond AS3000

MM AS 02 (20-50) MM-AS-02 (20-50)

Analyse Eenheid Q 001 002    

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  14.54

 
15.30

 
 

 
 

 
 

 

in behandeling genomen
gewicht

kg  14.54
 

15.30
 

 
 

 
 

 
 

Mengmonster samengesteld   nee
 

nee
 

 
 

 
 

 
 

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  13565
 

14726
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  93.3
 

96.2
 

 
 

 
 

 
 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 0.47
 

0.92
 

 
 

 
 

 
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.



Ortageo Noordoost

Langenhorstweg 6 Ambt-Delden

211079

13108035

19-09-2019

Annet Dekens

19-09-2019

01-10-2019

Blad 3 van 5

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services 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

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN 5707 (2003)

totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1806770 18-09-2019 18-09-2019 ALC291  

002 E1806769 18-09-2019 18-09-2019 ALC291  
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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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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Annet Dekens

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Langenhorstweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13124058, versienummer: 1

Rotterdam, 17-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven monster- en projectomschrijvingen zijn
overgenomen in dit analyse rapport. Dit geldt ook voor de door u aangegeven monsternamedatum, indien
aangeleverd.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services 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 Asbestverdachte
grond AS3000

MM-AS-04 MM-AS-04 (0-50)

002 Asbestverdachte
grond AS3000

MM-AS-05 MM-AS-05 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002    

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  17.20

 
15.18

 
 

 
 

 
 

 

in behandeling genomen
gewicht

kg  17.20
 

15.18
 

 
 

 
 

 
 

Mengmonster samengesteld   nee
 

nee
 

 
 

 
 

 
 

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  15741
 

14173
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  91.5
 

93.4
 

 
 

 
 

 
 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.1
 

0.97
 

 
 

 
 

 
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services 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

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN 5707 (2003)

totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1800532 11-10-2019 11-10-2019 ALC291  

002 E1800533 11-10-2019 11-10-2019 ALC291  
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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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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Annet Dekens

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Langenhorsterweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13139307, versienummer: 1

Rotterdam, 12-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
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, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Projectnummer
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SYNLAB Analytics & Services 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) 04 (8-50) 04 (8-50)

002 Grond (AS3000) 08 (20-50) 08 (20-50)

003 Grond (AS3000) 21 (20-70) 21 (20-70)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 89.5
 

88.8
 

90.0
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.3
 

1.6
 

1.9
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.39

1)
0.22

3) 1)
<0.01

1)
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 49
1)

18
1)

0.03
1)

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 14
1)

5.8
1)

<0.01
1)

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 76
1)

31
1)

0.04
1)

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 44
1)

17
1)

0.03
1)

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 29
1)

15
1)

0.03
1)

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 16
1)

8.0
1)

0.02
1)

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 31
1)

16
1)

0.02
1)

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 17
1)

11
1)

0.02
1)

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 17
1)

10
1)

0.02
1)

 
 

 
 

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

mg/kgds S 293.39
1) 2)

132.02
1) 2)

0.224
1) 2)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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.

003 * 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 periode tussen monsterneming en het in behandeling nemen in het laboratorium was groter dan de
conserveringstermijn. Dit heeft mogelijk de representativiteit van het monster beïnvloed.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

3 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en 
gelijkwaardig aan NEN 5754

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

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7936167 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  

002 Y7936758 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  

003 Y7936168 11-10-2019 11-10-2019 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Annet Dekens

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Langenhorstweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13125970, versienummer: 1

Rotterdam, 22-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven monster- en projectomschrijvingen zijn
overgenomen in dit analyse rapport. Dit geldt ook voor de door u aangegeven monsternamedatum, indien
aangeleverd.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

07-1-1 07 (350-450)

002 Grondwater
(AS3000)

10-1-1 10 (350-450)

003 Grondwater
(AS3000)

13-1-1 13 (300-450)

004 Grondwater
(AS3000)

20-1-1 20 (350-450)

005 Grondwater
(AS3000)

22-1-1 22 (350-450)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
filtreren metalen -   

 
 

 
 

 
 

 
1

4)

barium µg/l S 34
1)

58
1)

82
1)

100
1)

120
1)

cadmium µg/l S <0.20
1)

<0.20
1)

<0.20
1)

0.25
1)

0.37
1)

kobalt µg/l S <2
1)

<2
1)

4.4
1)

8.3
1)

4.5
1)

koper µg/l S 4.4
1)

14
1)

<2.0
1)

<2.0
1)

57
1)

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
4)

lood µg/l S <2.0
1)

<2.0
1)

<2.0
1)

<2.0
1)

76
1)

molybdeen µg/l S 4.1
1)

7.0
1)

<2
1)

<2
1)

<2
1)

nikkel µg/l S 4.5
1)

46
1)

<3
1)

3.6
1)

12
1)

zink µg/l S <10
1)

32
1)

38
1)

57
1)

200
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 

tolueen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
2)

0.21
2)

0.21
2)

0.21
2)

0.21
2)

styreen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02

 
<0.02

 
0.05

3)
<0.02

 
<0.02

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

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

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

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

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

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

µg/l S 0.14
2)

0.14
2)

0.14
2)

0.14
2)

0.14
2)

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42
2)

0.42
2)

0.42
2)

0.42
2)

0.42
2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

07-1-1 07 (350-450)

002 Grondwater
(AS3000)

10-1-1 10 (350-450)

003 Grondwater
(AS3000)

13-1-1 13 (300-450)

004 Grondwater
(AS3000)

20-1-1 20 (350-450)

005 Grondwater
(AS3000)

22-1-1 22 (350-450)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

chloroform µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25

 
<25

 
<25

 
<25

 
<25

 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

<50
 

<50
 

<50
 

<50
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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.

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

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

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

Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

3 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.

4 Het monster is in het laboratorium gefiltreerd.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

23-1-1 23 (350-450)

007 Grondwater
(AS3000)

35-1-1 35 (350-450)

008 Grondwater
(AS3000)

44-1-1 44 (350-450)

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

METALEN
barium µg/l S <15

1)
21

1)
43

1)
 

 
 

 

cadmium µg/l S <0.20
1)

<0.20
1)

<0.20
1)

 
 

 
 

kobalt µg/l S <2
1)

2.4
1)

<2
1)

 
 

 
 

koper µg/l S <2.0
1)

<2.0
1)

18
1)

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

lood µg/l S <2.0
1)

<2.0
1)

<2.0
1)

 
 

 
 

molybdeen µg/l S 2.9
1)

2.2
1)

<2
1)

 
 

 
 

nikkel µg/l S <3
1)

3.3
1)

4.1
1)

 
 

 
 

zink µg/l S 21
1)

30
1)

74
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
<0.2

 
 

 
 

 
 

 

tolueen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
2)

0.21
2)

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02

 
0.04

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

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

 
<0.2

 
 

 
 

 
 

 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

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

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

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

µg/l S 0.14
2)

0.14
2)

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42
2)

0.42
2)

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

23-1-1 23 (350-450)

007 Grondwater
(AS3000)

35-1-1 35 (350-450)

008 Grondwater
(AS3000)

44-1-1 44 (350-450)

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

chloroform µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25

 
<25

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

95
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

120
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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

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

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

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

Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en 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 en 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) Idem

styreen Grondwater (AS3000) Idem

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

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 B1873937 15-10-2019 15-10-2019 ALC204  

001 G6671193 15-10-2019 15-10-2019 ALC236  

002 B1873957 15-10-2019 15-10-2019 ALC204  

002 G6672558 15-10-2019 15-10-2019 ALC236  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 G6672601 15-10-2019 15-10-2019 ALC236  

003 B1873936 15-10-2019 15-10-2019 ALC204  

004 G6671191 15-10-2019 15-10-2019 ALC236  

004 B1873959 15-10-2019 15-10-2019 ALC204  

005 G6672564 15-10-2019 15-10-2019 ALC236  

005 B1873939 15-10-2019 15-10-2019 ALC204  

006 G6672570 15-10-2019 15-10-2019 ALC236  

006 B1828808 15-10-2019 15-10-2019 ALC204  

007 G6672595 15-10-2019 15-10-2019 ALC236  

007 B1873941 15-10-2019 15-10-2019 ALC204  

008 B1873956 15-10-2019 15-10-2019 ALC204  
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Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

35-1-135 (350-450)

007
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Uw projectnaam : Langenhorsterweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13157154, versienummer: 1.

Rotterdam, 06-12-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
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, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

13-1-2 13

002 Grondwater
(AS3000)

22-1-2 22

Analyse Eenheid Q 001 002    

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
PFAS   zie bijlage

 
zie bijlage
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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.
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Analyserapport
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFAS Grondwater (AS3000) Analyse uitbesteed

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B6036183 29-11-2019 29-11-2019 ALC207  

002 B6036195 29-11-2019 29-11-2019 ALC207  
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Uw projectnaam : Langenhorsterweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13157803, versienummer: 1.

Rotterdam, 10-12-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
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, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

10-1-2 10

Analyse Eenheid Q 001     

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
PFAS   zie bijlage
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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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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFAS Grondwater (AS3000) Analyse uitbesteed

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B6036194 03-12-2019 02-12-2019 ALC207  
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BIJLAGE 5B 

Analysecertificaten  
aanvullend bodemonderzoek 
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Uw projectnaam : Langenhorsterweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13262548, versienummer: 1.

Rotterdam, 17-06-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
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, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet
verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 26 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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 105-2 105-2

002 Grond (AS3000) 106-3 106-3

003 Grond (AS3000) 107-3 107-3

004 Grond (AS3000) 108-1 108-1

005 Grond (AS3000) 109-1 109-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

droge stof gew.-% S 90.6
 

84.6
 

81.2
 

95.4
 

92.4
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S  
 

3.5
 

4.3
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S  

 
2.3

 
1.1

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
nikkel mg/kgds S  

 
<3

 
3.8

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.04

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.39
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.19
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.08
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.08
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.08
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.07
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

mg/kgds S 1.35
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds   

 
 

 
 

 
<0.1

 
<0.1

 

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds   
 

 
 

 
 

0.14
2)

0.14
2)

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 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) 105-2 105-2

002 Grond (AS3000) 106-3 106-3

003 Grond (AS3000) 107-3 107-3

004 Grond (AS3000) 108-1 108-1

005 Grond (AS3000) 109-1 109-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

0.95
 

2.3
 

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

0.17
 

0.24
 

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds   
 

 
 

 
 

1.1
2)

2.5
2)

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 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.

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

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

005 * 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 voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000



Ortageo Noordoost

Langenhorsterweg 6 Ambt-Delden

211079

13262548

10-06-2020

Gerben Klein Teeselink

10-06-2020

17-06-2020

Blad 5 van 26

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 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

006 Grond (AS3000) 110-1 110-1

007 Grond (AS3000) 110-2 110-2

008 Grond (AS3000) 112-1 112-1

009 Grond (AS3000) 112-2 112-2

010 Grond (AS3000) 113-3 113-3

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

droge stof gew.-% S 94.5
 

90.8
 

90.6
 

90.5
 

83.8
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S  
 

3.4
 

 
 

 
 

1.6
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S  

 
<1

 
 

 
 

 
<1

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S  

 
30

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S  
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S  
 

3.2
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S  
 

15
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S  
 

0.09
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S  
 

27
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S  
 

0.64
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S  
 

10
 

 
 

 
 

7.3
 

zink mg/kgds S  
 

91
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S  

 
0.04

 
 

 
0.13

 
 

 

fenantreen mg/kgds S  
 

0.47
 

 
 

2.0
 

 
 

antraceen mg/kgds S  
 

0.07
 

 
 

0.42
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S  
 

0.77
 

 
 

3.0
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S  
 

0.33
 

 
 

2.0
 

 
 

chryseen mg/kgds S  
 

0.28
 

 
 

1.6
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S  
 

0.15
 

 
 

0.92
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S  
 

0.21
 

 
 

1.6
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S  
 

0.14
 

 
 

1.0
 

 
 

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

0.14
 

 
 

0.97
 

 
 

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

mg/kgds S  
 

2.6
1)

 
 

13.64
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S  

 
<1

 
 

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S  
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S  
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S  
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S  
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S  
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 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

006 Grond (AS3000) 110-1 110-1

007 Grond (AS3000) 110-2 110-2

008 Grond (AS3000) 112-1 112-1

009 Grond (AS3000) 112-2 112-2

010 Grond (AS3000) 113-3 113-3

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

PCB 180 µg/kgds S  
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

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

4.9
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds   

 
<5

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 mg/kgds   
 

6
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds   
 

9
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds   
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S  
 

<20
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  <0.1

 
 

 
<0.1

 
 

 
 

 

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

0.13
 

 
 

 
 

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.14
2)

 
 

0.20
2)

 
 

 
 

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  0.18
 

 
 

1.5
 

 
 

 
 

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

0.33
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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

006 Grond (AS3000) 110-1 110-1

007 Grond (AS3000) 110-2 110-2

008 Grond (AS3000) 112-1 112-1

009 Grond (AS3000) 112-2 112-2

010 Grond (AS3000) 113-3 113-3

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.25
2)

 
 

1.9
2)

 
 

 
 

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
 

 
 

 
 

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

<0.1
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 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

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

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

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

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

010 * 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 voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 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

011 Grond (AS3000) 114-1 114-1

012 Grond (AS3000) 114-3 114-3

013 Grond (AS3000) 115-4 115-4

014 Grond (AS3000) 116-2 116-2

015 Grond (AS3000) 117-1 117-1

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

droge stof gew.-% S 91.0
 

86.9
 

92.4
 

93.2
 

92.0
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S  
 

4.9
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S  

 
<1

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
nikkel mg/kgds S  

 
7.9

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S  

 
0.03

 
<0.01

 
0.05

 
6.6

 

fenantreen mg/kgds S  
 

0.07
 

0.10
 

1.8
 

98
 

antraceen mg/kgds S  
 

0.02
 

0.02
 

0.57
 

25
 

fluoranteen mg/kgds S  
 

0.08
 

0.16
 

5.1
 

130
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S  
 

0.06
 

0.08
 

2.9
 

57
 

chryseen mg/kgds S  
 

0.04
 

0.08
 

2.1
 

39
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S  
 

0.04
 

0.05
 

1.4
 

23
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S  
 

0.04
 

0.07
 

2.5
 

45
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S  
 

0.06
 

0.05
 

1.8
 

29
 

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

0.06
 

0.05
 

1.6
 

29
 

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

mg/kgds S  
 

0.5
1)

0.667
1)

19.82
1)

481.6
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  <0.1

 
 

 
 

 
 

 
<0.1

 

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.14
2)

 
 

 
 

 
 

0.14
2)

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 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

011 Grond (AS3000) 114-1 114-1

012 Grond (AS3000) 114-3 114-3

013 Grond (AS3000) 115-4 115-4

014 Grond (AS3000) 116-2 116-2

015 Grond (AS3000) 117-1 117-1

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  1.7
 

 
 

 
 

 
 

3.8
 

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

0.56
 

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  1.8
2)

 
 

 
 

 
 

4.3
2)

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
 

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

<0.1
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 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

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

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

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

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

015 * 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 voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 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

016 Grond (AS3000) 118-3 118-3

017 Grond (AS3000) 119-1 119-1

018 Grond (AS3000) 119-3 119-3

019 Grond (AS3000) 120-2 120-2

020 Grond (AS3000) 122-2 122-2

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

droge stof gew.-% S 91.7
 

94.6
 

96.4
 

93.0
 

93.7
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

69
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

stenen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S  
 

 
 

1.6
 

 
 

1.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S  

 
 

 
1.1

 
 

 
1.1

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S  

 
 

 
31

 
 

 
22

 

cadmium mg/kgds S  
 

 
 

<0.2
 

 
 

<0.2
 

kobalt mg/kgds S  
 

 
 

1.9
 

 
 

3.8
 

koper mg/kgds S  
 

 
 

8.3
 

 
 

6.3
 

kwik mg/kgds S  
 

 
 

0.25
 

 
 

<0.05
 

lood mg/kgds S  
 

 
 

20
 

 
 

13
 

molybdeen mg/kgds S  
 

 
 

<0.5
 

 
 

<0.5
 

nikkel mg/kgds S  
 

 
 

4.9
 

 
 

6.1
 

zink mg/kgds S  
 

 
 

59
 

 
 

59
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02

 
0.03

 
0.05

 
0.03

 
0.01

 

fenantreen mg/kgds S 1.2
 

21
 

1.7
 

0.50
 

0.43
 

antraceen mg/kgds S 0.29
 

6.5
 

0.42
 

0.16
 

0.13
 

fluoranteen mg/kgds S 2.3
 

30
 

2.5
 

0.98
 

0.87
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.2
 

19
 

1.4
 

0.70
 

0.52
 

chryseen mg/kgds S 0.86
 

14
 

1.2
 

0.54
 

0.40
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.53
 

6.8
 

0.65
 

0.36
 

0.25
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.96
 

13
 

1.1
 

0.62
 

0.42
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.64
 

6.7
 

0.72
 

0.44
 

0.27
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.60
 

6.6
 

0.68
 

0.41
 

0.26
 

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

mg/kgds S 8.6
1)

123.63
1)

10.42
1)

4.74
1)

3.56
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S  

 
 

 
<1

 
 

 
<1

 

PCB 52 µg/kgds S  
 

 
 

<1
 

 
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S  
 

 
 

2.5
 

 
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S  
 

 
 

1.1
 

 
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S  
 

 
 

11
 

 
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S  
 

 
 

13
 

 
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 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

016 Grond (AS3000) 118-3 118-3

017 Grond (AS3000) 119-1 119-1

018 Grond (AS3000) 119-3 119-3

019 Grond (AS3000) 120-2 120-2

020 Grond (AS3000) 122-2 122-2

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

PCB 180 µg/kgds S  
 

 
 

15
 

 
 

<1
 

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

 
 

44
1)

 
 

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds   

 
 

 
<5

 
 

 
<5

 

fractie C12-C22 mg/kgds   
 

 
 

<5
 

 
 

<5
 

fractie C22-C30 mg/kgds   
 

 
 

5
 

 
 

9
 

fractie C30-C40 mg/kgds   
 

 
 

<5
 

 
 

6
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S  
 

 
 

<20
 

 
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds   

 
<0.1

 
 

 
 

 
 

 

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds   
 

0.12
 

 
 

 
 

 
 

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds   
 

0.19
2)

 
 

 
 

 
 

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

0.15
 

 
 

 
 

 
 

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 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

016 Grond (AS3000) 118-3 118-3

017 Grond (AS3000) 119-1 119-1

018 Grond (AS3000) 119-3 119-3

019 Grond (AS3000) 120-2 120-2

020 Grond (AS3000) 122-2 122-2

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds   
 

0.22
2)

 
 

 
 

 
 

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds   
 

<0.1
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 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

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

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

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

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

020 * 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 voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 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

021 Grond (AS3000) 124-2 124-2

022 Grond (AS3000) 125-2 125-2

023 Grond (AS3000) m1 m1

Analyse Eenheid Q 021 022 023   

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

 
 

 
 

droge stof gew.-% S 91.9
 

90.9
 

92.2
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.0
 

 
 

5.5
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1

 
 

 
<1

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S  

 
 

 
<20

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S  
 

 
 

<0.2
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S  
 

 
 

2.0
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S  
 

 
 

6.0
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S  
 

 
 

<0.05
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S  
 

 
 

17
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S  
 

 
 

<0.5
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 4.7
 

 
 

5.4
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S  
 

 
 

33
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S  

 
 

 
1.3

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S  
 

 
 

3.3
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S  
 

 
 

1.2
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S  
 

 
 

9.7
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S  
 

 
 

4.4
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S  
 

 
 

3.2
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S  
 

 
 

2.1
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S  
 

 
 

4.1
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S  
 

 
 

3.1
 

 
 

 
 

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

 
 

2.8
 

 
 

 
 

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

mg/kgds S  
 

 
 

35.2
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S  

 
 

 
<1.7

3)
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S  
 

 
 

<2.0
3)

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S  
 

 
 

<1.6
3)

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S  
 

 
 

<1.8
3)

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S  
 

 
 

<1.7
3)

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S  
 

 
 

<1.2
3)

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S  
 

 
 

<1.7
3)

 
 

 
 

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

 
 

8.19
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

021 Grond (AS3000) 124-2 124-2

022 Grond (AS3000) 125-2 125-2

023 Grond (AS3000) m1 m1

Analyse Eenheid Q 021 022 023   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds   

 
 

 
<5

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 mg/kgds   
 

 
 

35
4)

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds   
 

 
 

23
4)

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds   
 

 
 

11
4)

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S  
 

 
 

70
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds   

 
<0.1

 
 

 
 

 
 

 

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds   
 

0.13
 

 
 

 
 

 
 

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds   
 

0.20
2)

 
 

 
 

 
 

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

0.97
 

 
 

 
 

 
 

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds   
 

1.0
2)

 
 

 
 

 
 

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

021 Grond (AS3000) 124-2 124-2

022 Grond (AS3000) 125-2 125-2

023 Grond (AS3000) m1 m1

Analyse Eenheid Q 021 022 023   

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds   
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds   
 

<0.1
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

023 * 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 voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.

4 Een gedeelte van het gehalte aan minerale olie wordt vermoedelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) en/of humeuze verbindingen.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten 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

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

nikkel Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode

PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

zink 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 AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8476632 09-06-2020 08-06-2020 ALC201  

002 Y8476767 09-06-2020 09-06-2020 ALC201  

003 Y8476492 09-06-2020 09-06-2020 ALC201  

004 Y8477086 09-06-2020 09-06-2020 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

005 Y8477099 09-06-2020 09-06-2020 ALC201  

006 Y8477100 09-06-2020 09-06-2020 ALC201  

007 Y8477098 09-06-2020 09-06-2020 ALC201  

008 Y8477093 09-06-2020 09-06-2020 ALC201  

009 Y8477092 09-06-2020 09-06-2020 ALC201  

010 Y8476702 09-06-2020 09-06-2020 ALC201  

011 Y8476717 09-06-2020 09-06-2020 ALC201  

012 Y8476721 09-06-2020 09-06-2020 ALC201  

013 Y8477413 09-06-2020 08-06-2020 ALC201  

014 Y8476491 09-06-2020 08-06-2020 ALC201  

015 Y8476709 09-06-2020 09-06-2020 ALC201  

016 Y8476718 09-06-2020 09-06-2020 ALC201  

017 Y8477082 09-06-2020 09-06-2020 ALC201  

018 Y8476695 09-06-2020 09-06-2020 ALC201  

019 Y8476707 09-06-2020 09-06-2020 ALC201  

020 Y8477403 09-06-2020 08-06-2020 ALC201  

021 Y8477034 10-06-2020 10-06-2020 ALC201  

022 Y8477057 10-06-2020 10-06-2020 ALC201  

023 Y8476469 09-06-2020 08-06-2020 ALC201  

023 Y8476466 09-06-2020 08-06-2020 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

110-2110-2

007
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

119-3119-3

018
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

122-2122-2

020
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

m1m1

023
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Gerben Klein Teeselink

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Langenhorsterweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13267211, versienummer: 1.

Rotterdam, 24-06-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
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, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet
verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 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)

101-1-1 101-1-1

002 Grondwater
(AS3000)

102-1-1 102-1-1

003 Grondwater
(AS3000)

103-1-1 103-1-1

004 Grondwater
(AS3000)

104-1-1 104-1-1

005 Grondwater
(AS3000)

105-1-1 105-1-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 34

 
<15

 
21

 
22

 
<15

 

cadmium µg/l S <0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

kobalt µg/l S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

koper µg/l S 5.2
 

3.3
 

6.5
 

3.1
 

9.0
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

lood µg/l S <2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

molybdeen µg/l S <2
 

11
 

2.2
 

5.9
 

3.7
 

nikkel µg/l S 4.2
 

<3
 

<3
 

<3
 

3.0
 

zink µg/l S 34
 

22
 

32
 

13
 

35
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S  

 
 

 
 

 
<0.2

 
<0.2

 

tolueen µg/l S  
 

 
 

 
 

<0.2
 

<0.2
 

ethylbenzeen µg/l S  
 

 
 

 
 

<0.2
 

<0.2
 

o-xyleen µg/l S  
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

p- en m-xyleen µg/l S  
 

 
 

 
 

<0.2
 

<0.2
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S  
 

 
 

 
 

0.21
1)

0.21
1)

styreen µg/l S  
 

 
 

 
 

<0.2
 

<0.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S  

 
 

 
 

 
<0.02

 
<0.02

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S  

 
 

 
 

 
<0.2

 
<0.2

 

1,2-dichloorethaan µg/l S  
 

 
 

 
 

<0.2
 

<0.2
 

1,1-dichlooretheen µg/l S  
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S  
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S  
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

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

µg/l S  
 

 
 

 
 

0.14
1)

0.14
1)

dichloormethaan µg/l S  
 

 
 

 
 

<0.2
 

<0.2
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S  
 

 
 

 
 

<0.2
 

<0.2
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S  
 

 
 

 
 

<0.2
 

<0.2
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S  
 

 
 

 
 

<0.2
 

<0.2
 

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S  
 

 
 

 
 

0.42
1)

0.42
1)

tetrachlooretheen µg/l S  
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

101-1-1 101-1-1

002 Grondwater
(AS3000)

102-1-1 102-1-1

003 Grondwater
(AS3000)

103-1-1 103-1-1

004 Grondwater
(AS3000)

104-1-1 104-1-1

005 Grondwater
(AS3000)

105-1-1 105-1-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

tetrachloormethaan µg/l S  
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S  
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S  
 

 
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

trichlooretheen µg/l S  
 

 
 

 
 

<0.2
 

<0.2
 

chloroform µg/l S  
 

 
 

 
 

<0.2
 

<0.2
 

vinylchloride µg/l S  
 

 
 

 
 

<0.2
 

<0.2
 

tribroommethaan µg/l S  
 

 
 

 
 

<0.2
 

<0.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l   

 
 

 
 

 
<25

 
<25

 

fractie C12-C22 µg/l   
 

 
 

 
 

<25
 

<25
 

fractie C22-C30 µg/l   
 

 
 

 
 

<25
 

<25
 

fractie C30-C40 µg/l   
 

 
 

 
 

<25
 

<25
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S  
 

 
 

 
 

<50
 

<50
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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.

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

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

005 * 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 voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

106-1-1 106-1-1

007 Grondwater
(AS3000)

107-1-1 107-1-1

008 Grondwater
(AS3000)

108-1-1 108-1-1

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

METALEN
barium µg/l S <15

 
21

 
20

 
 

 
 

 

cadmium µg/l S <0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

koper µg/l S 5.8
 

<2.0
 

20
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

lood µg/l S <2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S <2
 

<2
 

4.8
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S <3
 

<3
 

12
 

 
 

 
 

zink µg/l S 27
 

21
 

19
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

008 * 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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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2

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-EN-ISO 17294-2

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) Idem

styreen Grondwater (AS3000) Idem

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

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 B1940694 17-06-2020 17-06-2020 ALC204  

002 B1940693 17-06-2020 17-06-2020 ALC204  

003 B1940702 17-06-2020 17-06-2020 ALC204  

004 B1940705 17-06-2020 17-06-2020 ALC204  

004 G6779645 17-06-2020 17-06-2020 ALC236  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 G6779656 17-06-2020 17-06-2020 ALC236  

005 G6779654 17-06-2020 17-06-2020 ALC236  

005 G6779662 17-06-2020 17-06-2020 ALC236  

005 B1940699 17-06-2020 17-06-2020 ALC204  

006 B1940704 17-06-2020 17-06-2020 ALC204  

007 B1940697 17-06-2020 17-06-2020 ALC204  

008 B1940698 17-06-2020 17-06-2020 ALC204  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Gerben Klein Teeselink

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Langenhorsterweg 6 Ambt-Delden

Uw projectnummer : 211079

SYNLAB rapportnummer : 13276665, versienummer: 1.

Rotterdam, 06-07-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211079.
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, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet
verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 117-2 117-2

Analyse Eenheid Q 001     

monster voorbehandeling  S Ja
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-% S 92.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

1)
 

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.07
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.03
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.22
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.12
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.11
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.07
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.12
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.10
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.10
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

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

mg/kgds S 0.947
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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.

Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en het in behandeling nemen in het laboratorium was groter dan de
conserveringstermijn. Dit heeft mogelijk de representativiteit van het monster beïnvloed.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten 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

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8476713 09-06-2020 09-06-2020 ALC201  
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Projectcode: 211079 

 
Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Monstercode   01 (70-120) MM01 MM02 
Certificaatcode   13124042 13107478 13107478 
Boring(en)   01 27, 30, 31 32, 36, 39, 41 
Traject (m -mv)   0,70 - 1,20 0,10 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 2,40 0,50 4,00 
Lutum % ds 1,30 2,30 1,70 
Datum van toetsing  25-10-2019 1-10-2019 1-10-2019 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
barium mg/kg ds  45 174 (6)  <20 <52 (6)  <20 <54 (6) 
cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 
kobalt mg/kg ds  8,4 29,5 0,08  <1,5 <3,6 -0,07  <1,5 <3,7 -0,06 
koper mg/kg ds  8,4 17,1 -0,15  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 
kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 
molybdeen mg/kg ds  1,9 1,9 0  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 
nikkel mg/kg ds  240 700 10,23  <3 <6 -0,45  <3 <6 -0,45 
lood mg/kg ds  19 30 -0,04  <10 <11 -0,08  22 33 -0,04 
zink mg/kg ds  88 207 0,12  <20 <33 -0,18  <20 <32 -0,19 
     
PAK     
naftaleen mg/kg ds  0,02 0,02  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 
benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,21 0,21  <0,01 <0,01  0,19 0,19 
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,14 0,14  <0,01 <0,01  0,12 0,12 
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,15 0,15  <0,01 <0,01  0,13 0,13 
benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,15 0,15  <0,01 <0,01  0,14 0,14 
fluorantheen mg/kg ds  0,34 0,34  0,02 0,02  0,44 0,44 
chryseen mg/kg ds  0,20 0,20  <0,01 <0,01  0,23 0,23 
benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,26 0,26  <0,01 <0,01  0,23 0,23 
anthraceen mg/kg ds  0,04 0,04  <0,01 <0,01  0,05 0,05 
fenanthreen mg/kg ds  0,15 0,15  <0,01 <0,01  0,26 0,26 
PAK mg/kg ds   1,70 0,01   0,083 -0,04   1,80 0,01 
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   <20,0 0   32,0 0,01   13,00 -0,01 
PCB 28 µg/kg ds  <1 <3  <1 <4  <1 <2 
PCB 52 µg/kg ds  <1 <3  <1 <4  <1 <2 
PCB 101 µg/kg ds  <1 <3  <1 <4  <1 <2 
PCB 118 µg/kg ds  <1 <3  <1 <4  <1 <2 
PCB 138 µg/kg ds  <1 <3  1,1 5,5  <1 <2 
PCB 153 µg/kg ds  <1 <3  1,5 7,5  1,1 2,8 
PCB 180 µg/kg ds  <1 <3  1,0 5,0  <1 <2 
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <20 <58 -0,03  <20 <70 -0,02  <20 <35 -0,03 
minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 15 (6)  <5 18 (6)  <5 9 (6) 
minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 15 (6)  <5 18 (6)  <5 9 (6) 
minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  9 38 (6)  <5 18 (6)  <5 9 (6) 
minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 15 (6)  <5 18 (6)  <5 9 (6) 
     
OVERIG     
Droge stof % w/w  81,5 82,0 (6)  95,2 95,0 (6)  94,7 95,0 (6) 
lutum %  1,3   2,3   1,7  
organische stof %  2,4   <0,5   4,0  
Artefacten g  <1   <1   <1  
Aard artefacten -  0   0   0  

 
  



 
 

 

Projectcode: 211079 

 
Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Monstercode   MM03 MM04 MM05 
Certificaatcode   13107478 13107478 13107478 
Boring(en)   29, 29, 35, 35, 41, 41, 41 17, 18 19, 20 
Traject (m -mv)   0,50 - 2,00 0,20 - 0,50 0,10 - 0,50 
Humus % ds 0,60 2,00 2,00 
Lutum % ds 1,00 2,00 2,00 
Datum van toetsing  1-10-2019 1-10-2019 1-10-2019 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
barium mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 
cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 
kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,7 -0,06 
koper mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 
kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 
molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 
nikkel mg/kg ds  <3 <6 -0,45  <3 <6 -0,45  <3 <6 -0,45 
lood mg/kg ds  <10 <11 -0,08  20 31 -0,04  <10 <11 -0,08 
zink mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18 
     
PAK     
naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   
benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   
benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   
fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   
chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01   
benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   
anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   
fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   
PAK mg/kg ds   <0,070 -0,04   
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   <25,0 0,01   
PCB 28 µg/kg ds  <1 <4   
PCB 52 µg/kg ds  <1 <4   
PCB 101 µg/kg ds  <1 <4   
PCB 118 µg/kg ds  <1 <4   
PCB 138 µg/kg ds  <1 <4   
PCB 153 µg/kg ds  <1 <4   
PCB 180 µg/kg ds  <1 <4   
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <20 <70 -0,02   
minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   
minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   
minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)   
minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   
     
OVERIG     
Droge stof % w/w  96,6 97,0 (6)  95,5 96,0 (6)  94,8 95,0 (6) 
lutum %  <1    
organische stof %  0,6    
Artefacten g  <1   <1   <1  
Aard artefacten -  0   0   0  
pH-H2O -   4,6   7,9  
Meettemperatuur pH-meting °C   21,7   21,8  
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Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Monstercode   MM06 MM07 MM08 
Certificaatcode   13119341 13119341 13119341 
Boring(en)   15, 16 06, 07 10, 11 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,20 - 0,50 0,08 - 0,50 
Humus % ds 0,50 3,00 0,50 
Lutum % ds 1,00 2,10 1,00 
Datum van toetsing  17-10-2019 17-10-2019 17-10-2019 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
barium mg/kg ds  <20 <54 (6)  76 291 (6)  <20 <54 (6) 
cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 
kobalt mg/kg ds  1,6 5,6 -0,05  <1,5 <3,7 -0,06  1,8 6,3 -0,05 
koper mg/kg ds  <5 <7 -0,22  5,6 11,2 -0,19  <5 <7 -0,22 
kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 
molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 
nikkel mg/kg ds  4,6 13,4 -0,33  6,4 18,5 -0,25  4,7 13,7 -0,33 
lood mg/kg ds  <10 <11 -0,08  29 45 -0,01  <10 <11 -0,08 
zink mg/kg ds  <20 <33 -0,18  47 108 -0,06  <20 <33 -0,18 
     
PAK     
naftaleen mg/kg ds   0,03 0,03  <0,01 <0,01 
benzo(a)pyreen mg/kg ds   2,6 2,6  <0,01 <0,01 
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   1,5 1,5  <0,01 <0,01 
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   1,7 1,7  <0,01 <0,01 
benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   1,7 1,7  <0,01 <0,01 
fluorantheen mg/kg ds   5,2 5,2  <0,01 <0,01 
chryseen mg/kg ds   2,8 2,8  <0,01 <0,01 
benzo(a)anthraceen mg/kg ds   3,0 3,0  <0,01 <0,01 
anthraceen mg/kg ds   0,65 0,65  <0,01 <0,01 
fenanthreen mg/kg ds   1,6 1,6  <0,01 <0,01 
PAK mg/kg ds    21,0 0,51   <0,070 -0,04 
PAK     
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds    <16,00 -0   <25,0 0,01 
PCB     
PCB 28 µg/kg ds   <1 <2  <1 <4 
PCB 52 µg/kg ds   <1 <2  <1 <4 
PCB 101 µg/kg ds   <1 <2  <1 <4 
PCB 118 µg/kg ds   <1 <2  <1 <4 
PCB 138 µg/kg ds   <1 <2  <1 <4 
PCB 153 µg/kg ds   <1 <2  <1 <4 
PCB 180 µg/kg ds   <1 <2  <1 <4 
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds   120 400 0,04  <20 <70 -0,02 
minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   <5 12 (6)  <5 18 (6) 
minerale olie C12 - C22 mg/kg ds   32 107 (6)  <5 18 (6) 
minerale olie C22 - C30 mg/kg ds   53 177 (6)  <5 18 (6) 
minerale olie C30 - C40 mg/kg ds   35 117 (6)  <5 18 (6) 
     
OVERIG     
Droge stof % w/w  87,4 87,0 (6)  92,9 93,0 (6)  88,6 89,0 (6) 
lutum %  <1   2,1   <1  
organische stof %  <0,5   3,0   <0,5  
Artefacten g  <1   <1   <1  
Aard artefacten -  0   0   0  
pH-H2O -  8,7    
Meettemperatuur pH-meting °C  20,9    
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Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Monstercode   MM09 MM10 MM11 
Certificaatcode   13119341 13124042 13124042 
Boring(en)   10, 10, 13, 13, 22, 22, 44, 44 04, 08, 21 02, 03, 12, 26 
Traject (m -mv)   1,00 - 2,00 0,08 - 0,70 0,08 - 0,50 
Humus % ds 0,70 2,50 1,20 
Lutum % ds 1,60 1,60 1,50 
Datum van toetsing  17-10-2019 25-10-2019 25-10-2019 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
barium mg/kg ds  <20 <54 (6)  42 163 (6)  <20 <54 (6) 
cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  0,25 0,42 -0,01  <0,2 <0,2 -0,03 
kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06  2,3 8,1 -0,04  <1,5 <3,7 -0,06 
koper mg/kg ds  <5 <7 -0,22  8,9 18,1 -0,15  <5 <7 -0,22 
kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,06 0,09 -0  <0,05 <0,05 -0 
molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 
nikkel mg/kg ds  <3 <6 -0,45  8,8 25,7 -0,14  3,9 11,4 -0,36 
lood mg/kg ds  <10 <11 -0,08  42 66 0,03  <10 <11 -0,08 
zink mg/kg ds  <20 <33 -0,18  55 129 -0,02  <20 <33 -0,18 
     
PAK     
naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  0,12 0,12  0,01 0,01 
benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  11 11  0,20 0,20 
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  6,0 6,0  0,12 0,12 
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  6,7 6,7  0,12 0,12 
benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  6,8 6,8  0,13 0,13 
fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  23 23  0,32 0,32 
chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01  10 10  0,21 0,21 
benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  15 15  0,21 0,21 
anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  4,3 4,3  0,03 0,03 
fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  15 15  0,11 0,11 
PAK mg/kg ds   <0,070 -0,04   98,0 2,51   1,50 0 
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   <25,0 0,01   37,0 0,02   32,0 0,01 
PCB 28 µg/kg ds  <1 <4  1,9# 5,3 (41)  <1 <4 
PCB 52 µg/kg ds  <1 <4  2,2# 6,2 (41)  <1 <4 
PCB 101 µg/kg ds  <1 <4  1,8# 5,0 (41)  <1 <4 
PCB 118 µg/kg ds  <1 <4  2,0# 5,6 (41)  <1 <4 
PCB 138 µg/kg ds  <1 <4  1,9# 5,3 (41)  <1 <4 
PCB 153 µg/kg ds  <1 <4  1,4# 3,9 (41)  1,2 6,0 
PCB 180 µg/kg ds  <1 <4  1,9# 5,3 (41)  1,6 8,0 
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <20 <70 -0,02  340 1360 0,24  <20 <70 -0,02 
minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 14 (6)  <5 18 (6) 
minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)  140 560 (6)  <5 18 (6) 
minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)  150 600 (6)  8 40 (6) 
minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  50 200 (6)  <5 18 (6) 
     
OVERIG     
Droge stof % w/w  90,3 90,0 (6)  88,9 89,0 (6)  90,5 91,0 (6) 
lutum %  1,6   1,6   1,5  
organische stof %  0,7   2,5   1,2  
Artefacten g  <1   9,6   2,1  
Aard artefacten -  0   0   0  
pH-H2O -    
Meettemperatuur pH-meting °C    
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Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Monstercode   MM12 
Certificaatcode   13124042 
Boring(en)   01, 14, 24 
Traject (m -mv)   0,08 - 0,70 
Humus % ds 0,90 
Lutum % ds 1,00 
Datum van toetsing  25-10-2019 
  Meetw GSSD Index 
   
METALEN   
barium mg/kg ds  <20 <54 (6) 
cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03 
kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06 
koper mg/kg ds  <5 <7 -0,22 
kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0 
molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01 
nikkel mg/kg ds  6,3 18,4 -0,26 
lood mg/kg ds  10 16 -0,07 
zink mg/kg ds  23 55 -0,15 
   
PAK   
naftaleen mg/kg ds  0,01 0,01 
benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,19 0,19 
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,11 0,11 
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,13 0,13 
benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,14 0,14 
fluorantheen mg/kg ds  0,35 0,35 
chryseen mg/kg ds  0,18 0,18 
benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,20 0,20 
anthraceen mg/kg ds  0,05 0,05 
fenanthreen mg/kg ds  0,12 0,12 
PAK mg/kg ds   1,50 0 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB µg/kg ds   28,0 0,01 
PCB 28 µg/kg ds  <1 <4 
PCB 52 µg/kg ds  <1 <4 
PCB 101 µg/kg ds  <1 <4 
PCB 118 µg/kg ds  <1 <4 
PCB 138 µg/kg ds  1,0 5,0 
PCB 153 µg/kg ds  <1 <4 
PCB 180 µg/kg ds  1,1 5,5 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie mg/kg ds  50 250 0,01 
minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6) 
minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  25 125 (6) 
minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  18 90 (6) 
minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  9 45 (6) 
   
OVERIG   
Droge stof % w/w  91,2 91,0 (6) 
lutum %  <1  
organische stof %  0,9  
Artefacten g  <1  
Aard artefacten -  0  
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## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : > Achtergrondwaarde 
8,88 : > Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
 
Tabel 6: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
   AW WO IND I 
   
METALEN   
cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 
koper mg/kg ds  40 54 190 190 
kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 
nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 
lood mg/kg ds  50 210 530 530 
zink mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 7: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster  07-1-1 10-1-1 13-1-1 
Datum watermonstername  15-10-2019 15-10-2019 15-10-2019 
Filterdiepte (m -mv)  3,50 - 4,50 3,50 - 4,50 3,00 - 4,50 
Datum van toetsing  22-10-2019 22-10-2019 22-10-2019 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
barium µg/l  34 34  -0,03  58 58  0,01  82 82  0,06 
cadmium µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 
kobalt µg/l  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24  4,4 4,4  -0,2 
koper µg/l  4,4 4,4  -0,18  14 14  -0,02  <2,0 <1,4  -0,23 
kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 
molybdeen µg/l  4,1 4,1  -0  7,0 7,0  0,01  <2 <1  -0,01 
nikkel µg/l  4,5 4,5  -0,18  46 46  0,52  <3 <2  -0,22 
lood µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 
zink µg/l  <10 <7  -0,08  32 32  -0,04  38 38  -0,04 
     
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 
tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 
ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 
xylenen (som)              
xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  
styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14) 

     
PAK     
naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  0,05 0,05  0 
PAK -   <0,00020 (11)   <0,00020 (11)   0,00071 (11) 
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  
Dichloorpropaan (som) µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 
dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 
chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 
bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14) 
TETRA µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 
1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 
1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 
1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  
1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 
PER µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
DCE (som) µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 
1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 
DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  
DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  
vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02 
dichloorpropaan (som) µg/l  0,42    0,42    0,42   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 
minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 
minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 
minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 
minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 
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Tabel 8: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster  20-1-1 22-1-1 23-1-1 
Datum watermonstername  15-10-2019 15-10-2019 15-10-2019 
Filterdiepte (m -mv)  3,50 - 4,50 3,50 - 4,50 3,50 - 4,50 
Datum van toetsing  22-10-2019 22-10-2019 22-10-2019 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
METALEN     
barium µg/l  100 100  0,09  120 120  0,12  <15 <11  -0,07 
cadmium µg/l  0,25 0,25  -0,03  0,37 0,37  -0,01  <0,20 <0,14  -0,05 
kobalt µg/l  8,3 8,3  -0,15  4,5 4,5  -0,19  <2 <1  -0,24 
koper µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  57 57  0,7  <2,0 <1,4  -0,23 
kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 
molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  2,9 2,9  -0,01 
nikkel µg/l  3,6 3,6  -0,19  12 12  -0,05  <3 <2  -0,22 
lood µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  76 76  1,02  <2,0 <1,4  -0,23 
zink µg/l  57 57  -0,01  200 200  0,18  21 21  -0,06 
     
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 
tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 
ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 
xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  
styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14) 

     
PAK     
naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 
PAK -   <0,00020 (11)   <0,00020 (11)   <0,00020 (11) 
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  
Dichloorpropaan (som) µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 
dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 
chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 
bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14) 
TETRA µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 
1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 
1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 
1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  
1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 
PER µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
DCE (som) µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 
1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 
DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  
DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  
vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02 
dichloorpropaan (som) µg/l  0,42    0,42    0,42   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 
minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 
minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 
minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 
minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)  <25 18 (6)  <25 18 (6) 
     
OVERIG     
filtreren metalen -   1    
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Tabel 9: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster  35-1-1 44-1-1 
Datum watermonstername  15-10-2019 15-10-2019 
Filterdiepte (m -mv)  3,50 - 4,50 3,50 - 4,50 
Datum van toetsing  22-10-2019 22-10-2019 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
    
METALEN    
barium µg/l  21 21  -0,05  43 43  -0,01 
cadmium µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 
kobalt µg/l  2,4 2,4  -0,22  <2 <1  -0,24 
koper µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  18 18  0,05 
kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 
molybdeen µg/l  2,2 2,2  -0,01  <2 <1  -0,01 
nikkel µg/l  3,3 3,3  -0,19  4,1 4,1  -0,18 
lood µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 
zink µg/l  30 30  -0,05  74 74  0,01 
    
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

   

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  
tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  
ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  
xylenen (som) µg/l   <0,21  0  
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   
styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)  

    
PAK    
naftaleen µg/l  0,04 0,04  0  
PAK -   0,00057 (11)  
    
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   
Dichloorpropaan (som) µg/l   <0,42  -0  
dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  
chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  
bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14)  
TETRA µg/l  <0,1 <0,1  0,01  
1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  
1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  
1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   
1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  
1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  
TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  
PER µg/l  <0,1 <0,1  0  
DCE (som) µg/l   <0,14  0,01  
1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  
DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1   
DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1   
vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02  
dichloorpropaan (som) µg/l  0,42    
    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

minerale olie µg/l  120 120  0,13  
minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)  
minerale olie C12 - C22 µg/l  95 95 (6)  
minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)  
minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)  
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## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
>T : > Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
 
Tabel 10: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
   S S Diep Indicatief I 
   
METALEN   
barium µg/l  50 200  625 
cadmium µg/l  0,4 0,06  6 
kobalt µg/l  20 0,7  100 
koper µg/l  15 1,3  75 
kwik µg/l  0,05 0,01  0,3 
molybdeen µg/l  5 3,6  300 
nikkel µg/l  15 2,1  75 
lood µg/l  15 1,7  75 
zink µg/l  65 24  800 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
benzeen µg/l  0,2   30 
tolueen µg/l  7   1000 
ethylbenzeen µg/l  4   150 
xylenen (som) µg/l  0,2   70 
styreen µg/l  6   300 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 
   
PAK   
naftaleen µg/l  0,01   70 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloorpropaan (som) µg/l  0,8   80 
dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
chloroform µg/l  6   400 
bromoform µg/l     630 
TETRA µg/l  0,01   10 
1,1-dichloorethaan µg/l  7   900 
1,2-dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1,1-trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,1,2-trichloorethaan µg/l  0,01   130 
TRI µg/l  24   500 
PER µg/l  0,01   40 
DCE (som) µg/l  0,01   20 
1,1-dichlooretheen µg/l  0,01   10 
vinylchloride µg/l  0,01   5 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie µg/l  50   600 
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Tabel 11: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Monstercode   04 (8-50) 08 (20-50) 21 (20-70) 
Certificaatcode   13139307 13139307 13139307 
Boring(en)   04 08 21 
Traject (m -mv)   0,08 - 0,50 0,20 - 0,50 0,20 - 0,70 
Humus % ds 2,30 1,60 1,90 
Lutum % ds 25,0 25,0 25,0 
Datum van toetsing  7-1-2020 7-1-2020 7-1-2020 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
PAK     
naftaleen mg/kg ds  0,39 0,39  0,22 0,22  <0,01 <0,01 
benzo(a)pyreen mg/kg ds  31 31  16 16  0,02 0,02 
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  16 16  8,0 8,0  0,02 0,02 
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  17 17  10 10  0,02 0,02 
benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  17 17  11 11  0,02 0,02 
fluorantheen mg/kg ds  76 76  31 31  0,04 0,04 
chryseen mg/kg ds  29 29  15 15  0,03 0,03 
benzo(a)anthraceen mg/kg ds  44 44  17 17  0,03 0,03 
anthraceen mg/kg ds  14 14  5,8 5,8  <0,01 <0,01 
fenanthreen mg/kg ds  49 49  18 18  0,03 0,03 
PAK mg/kg ds   293 7,57   132 3,39   0,22 -0,03 
     
OVERIG     
Droge stof % w/w  89,5 90,0 (6)  88,8 89,0 (6)  90,0 90,0 (6) 
organische stof %  2,3   1,6   1,9  
Artefacten g  <1   <1   <1  
Aard artefacten -  0   0   0  

 
 
 

  
## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : > Achtergrondwaarde 
8,88 : > Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
 
Tabel 12: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
   AW WO IND I 
   
PAK   
PAK mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Monstercode  01 (70-120) MM01 MM02 
Grondsoort  Zand Zand Zand 
Zintuiglijke bijmengingen  sterk baksteenhoudend, 

Zeer losse laag met 
baksteen en kleurt zwart 
(oude kolen schuur) 

  

Humus (% ds)  2,40 0,50 4,00 
Lutum (% ds)  1,30 2,30 1,70 
Datum van toetsing  25-10-2019 1-10-2019 1-10-2019 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 
Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 
     
METALEN     
barium mg/kg ds  45 174 (6)  <20 <52 (6)  <20 <54 (6) 
cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 
kobalt mg/kg ds  8,4 29,5  <1,5 <3,6  <1,5 <3,7 
koper mg/kg ds  8,4 17,1  <5 <7  <5 <7 
kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05 
molybdeen mg/kg ds  1,9 1,9  <0,5 <0,4  <0,5 <0,4 
nikkel mg/kg ds  240 700  <3 <6  <3 <6 
lood mg/kg ds  19 30  <10 <11  22 33 
zink mg/kg ds  88 207  <20 <33  <20 <32 
     
PAK     
naftaleen mg/kg ds  0,02 0,02  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 
benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,21 0,21  <0,01 <0,01  0,19 0,19 
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,14 0,14  <0,01 <0,01  0,12 0,12 
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,15 0,15  <0,01 <0,01  0,13 0,13 
benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,15 0,15  <0,01 <0,01  0,14 0,14 
fluorantheen mg/kg ds  0,34 0,34  0,02 0,02  0,44 0,44 
chryseen mg/kg ds  0,20 0,20  <0,01 <0,01  0,23 0,23 
benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,26 0,26  <0,01 <0,01  0,23 0,23 
anthraceen mg/kg ds  0,04 0,04  <0,01 <0,01  0,05 0,05 
fenanthreen mg/kg ds  0,15 0,15  <0,01 <0,01  0,26 0,26 
PAK mg/kg ds   1,70   0,083   1,80 
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   <20,0   32,0   13,00 
PCB 28 µg/kg ds  <1 <3  <1 <4  <1 <2 
PCB 52 µg/kg ds  <1 <3  <1 <4  <1 <2 
PCB 101 µg/kg ds  <1 <3  <1 <4  <1 <2 
PCB 118 µg/kg ds  <1 <3  <1 <4  <1 <2 
PCB 138 µg/kg ds  <1 <3  1,1 5,5  <1 <2 
PCB 153 µg/kg ds  <1 <3  1,5 7,5  1,1 2,8 
PCB 180 µg/kg ds  <1 <3  1,0 5,0  <1 <2 
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <20 <58  <20 <70  <20 <35 
minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 15 (6)  <5 18 (6)  <5 9 (6) 
minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 15 (6)  <5 18 (6)  <5 9 (6) 
minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  9 38 (6)  <5 18 (6)  <5 9 (6) 
minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 15 (6)  <5 18 (6)  <5 9 (6) 
     
OVERIG     
Droge stof % w/w  81,5 82,0 (6)  95,2 95,0 (6)  94,7 95,0 (6) 
lutum %  1,3   2,3   1,7  
organische stof %  2,4   <0,5   4,0  
Artefacten g  <1   <1   <1  
Aard artefacten -  0   0   0  
pH-H2O -    
Meettemperatuur pH-meting °C    
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Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Monstercode  MM03 MM04 MM05 
Grondsoort  Zand Zand Zand 
Zintuiglijke bijmengingen     
Humus (% ds)  0,60 2,00 2,00 
Lutum (% ds)  1,00 2,00 2,00 
Datum van toetsing  1-10-2019 1-10-2019 1-10-2019 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 
  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 
     
METALEN     
barium mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 
cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 
kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,7  <1,5 <3,7  <1,5 <3,7 
koper mg/kg ds  <5 <7  <5 <7  <5 <7 
kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05 
molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4  <0,5 <0,4  <0,5 <0,4 
nikkel mg/kg ds  <3 <6  <3 <6  <3 <6 
lood mg/kg ds  <10 <11  20 31  <10 <11 
zink mg/kg ds  <20 <33  <20 <33  <20 <33 
     
PAK     
naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   
benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   
benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   
fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   
chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01   
benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   
anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   
fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   
PAK mg/kg ds   <0,070   
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   <25,0   
PCB 28 µg/kg ds  <1 <4   
PCB 52 µg/kg ds  <1 <4   
PCB 101 µg/kg ds  <1 <4   
PCB 118 µg/kg ds  <1 <4   
PCB 138 µg/kg ds  <1 <4   
PCB 153 µg/kg ds  <1 <4   
PCB 180 µg/kg ds  <1 <4   
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <20 <70   
minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   
minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   
minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)   
minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   
     
OVERIG     
Droge stof % w/w  96,6 97,0 (6)  95,5 96,0 (6)  94,8 95,0 (6) 
lutum %  <1    
organische stof %  0,6    
Artefacten g  <1   <1   <1  
Aard artefacten -  0   0   0  
pH-H2O -   4,6   7,9  
Meettemperatuur pH-meting °C   21,7   21,8  
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Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Monstercode  MM06 MM07 MM08 
Grondsoort  Zand Zand Zand 
Zintuiglijke bijmengingen  Vulzand sporen puin, 20mm 

2%bvm  
Vulzand 

Humus (% ds)  0,50 3,00 0,50 
Lutum (% ds)  1,00 2,10 1,00 
Datum van toetsing  17-10-2019 17-10-2019 17-10-2019 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Klasse industrie Altijd toepasbaar 
  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 
     
METALEN     
barium mg/kg ds  <20 <54 (6)  76 291 (6)  <20 <54 (6) 
cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 
kobalt mg/kg ds  1,6 5,6  <1,5 <3,7  1,8 6,3 
koper mg/kg ds  <5 <7  5,6 11,2  <5 <7 
kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05 
molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4  <0,5 <0,4  <0,5 <0,4 
nikkel mg/kg ds  4,6 13,4  6,4 18,5  4,7 13,7 
lood mg/kg ds  <10 <11  29 45  <10 <11 
zink mg/kg ds  <20 <33  47 108  <20 <33 
     
PAK     
naftaleen mg/kg ds   0,03 0,03  <0,01 <0,01 
benzo(a)pyreen mg/kg ds   2,6 2,6  <0,01 <0,01 
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   1,5 1,5  <0,01 <0,01 
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   1,7 1,7  <0,01 <0,01 
benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   1,7 1,7  <0,01 <0,01 
fluorantheen mg/kg ds   5,2 5,2  <0,01 <0,01 
chryseen mg/kg ds   2,8 2,8  <0,01 <0,01 
benzo(a)anthraceen mg/kg ds   3,0 3,0  <0,01 <0,01 
anthraceen mg/kg ds   0,65 0,65  <0,01 <0,01 
fenanthreen mg/kg ds   1,6 1,6  <0,01 <0,01 
PAK mg/kg ds    21,0   <0,070 
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds    <16,00   <25,0 
PCB 28 µg/kg ds   <1 <2  <1 <4 
PCB 52 µg/kg ds   <1 <2  <1 <4 
PCB 101 µg/kg ds   <1 <2  <1 <4 
PCB 118 µg/kg ds   <1 <2  <1 <4 
PCB 138 µg/kg ds   <1 <2  <1 <4 
PCB 153 µg/kg ds   <1 <2  <1 <4 
PCB 180 µg/kg ds   <1 <2  <1 <4 
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds   120 400  <20 <70 
minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   <5 12 (6)  <5 18 (6) 
minerale olie C12 - C22 mg/kg ds   32 107 (6)  <5 18 (6) 
minerale olie C22 - C30 mg/kg ds   53 177 (6)  <5 18 (6) 
minerale olie C30 - C40 mg/kg ds   35 117 (6)  <5 18 (6) 
     
OVERIG     
Droge stof % w/w  87,4 87,0 (6)  92,9 93,0 (6)  88,6 89,0 (6) 
lutum %  <1   2,1   <1  
organische stof %  <0,5   3,0   <0,5  
Artefacten g  <1   <1   <1  
Aard artefacten -  0   0   0  
pH-H2O -  8,7    
Meettemperatuur pH-meting °C  20,9    
     

 



 
 

 

Projectcode: 211079 

Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Monstercode  MM09 MM10 MM11 
Grondsoort  Zand Zand Zand 
Zintuiglijke bijmengingen   resten baksteen, sporen 

kolengruis, sporen 
baksteen, estaakt op 50 
cm-mv op 
ondoordringbare laag , 
Gestaakt op massief iets  

 

Humus (% ds)  0,70 2,50 1,20 
Lutum (% ds)  1,60 1,60 1,50 
Datum van toetsing  17-10-2019 25-10-2019 25-10-2019 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 
Altijd toepasbaar 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 
     
METALEN     
barium mg/kg ds  <20 <54 (6)  42 163 (6)  <20 <54 (6) 
cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2  0,25 0,42  <0,2 <0,2 
kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,7  2,3 8,1  <1,5 <3,7 
koper mg/kg ds  <5 <7  8,9 18,1  <5 <7 
kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05  0,06 0,09  <0,05 <0,05 
molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4  <0,5 <0,4  <0,5 <0,4 
nikkel mg/kg ds  <3 <6  8,8 25,7  3,9 11,4 
lood mg/kg ds  <10 <11  42 66  <10 <11 
zink mg/kg ds  <20 <33  55 129  <20 <33 
     
PAK     
naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  0,12 0,12  0,01 0,01 
benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  11 11  0,20 0,20 
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  6,0 6,0  0,12 0,12 
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  6,7 6,7  0,12 0,12 
benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  6,8 6,8  0,13 0,13 
fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  23 23  0,32 0,32 
chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01  10 10  0,21 0,21 
benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  15 15  0,21 0,21 
anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  4,3 4,3  0,03 0,03 
fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  15 15  0,11 0,11 
PAK mg/kg ds   <0,070   98,0   1,50 
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   <25,0   37,0   32,0 
PCB 28 µg/kg ds  <1 <4  1,9# 5,3 (41)  <1 <4 
PCB 52 µg/kg ds  <1 <4  2,2# 6,2 (41)  <1 <4 
PCB 101 µg/kg ds  <1 <4  1,8# 5,0 (41)  <1 <4 
PCB 118 µg/kg ds  <1 <4  2,0# 5,6 (41)  <1 <4 
PCB 138 µg/kg ds  <1 <4  1,9# 5,3 (41)  <1 <4 
PCB 153 µg/kg ds  <1 <4  1,4# 3,9 (41)  1,2 6,0 
PCB 180 µg/kg ds  <1 <4  1,9# 5,3 (41)  1,6 8,0 
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <20 <70  340 1360  <20 <70 
minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 14 (6)  <5 18 (6) 
minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)  140 560 (6)  <5 18 (6) 
minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)  150 600 (6)  8 40 (6) 
minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  50 200 (6)  <5 18 (6) 
     
OVERIG     
Droge stof % w/w  90,3 90,0 (6)  88,9 89,0 (6)  90,5 91,0 (6) 
lutum %  1,6   1,6   1,5  
organische stof %  0,7   2,5   1,2  
Artefacten g  <1   9,6   2,1  
Aard artefacten -  0   0   0  
pH-H2O -    
Meettemperatuur pH-meting °C    
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Tabel 5: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Monstercode  MM12 
Grondsoort  Zand 
Zintuiglijke bijmengingen  resten baksteen, sporen 

baksteen, Gestaakt op 
ondoordringbare laag 

Humus (% ds)  0,90 
Lutum (% ds)  1,00 
Datum van toetsing  25-10-2019 
Monster getoetst als  partij 
Bodemklasse monster  Klasse industrie 
  Meetw GSSD 
   
METALEN   
barium mg/kg ds  <20 <54 (6) 
cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 
kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,7 
koper mg/kg ds  <5 <7 
kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 
molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 
nikkel mg/kg ds  6,3 18,4 
lood mg/kg ds  10 16 
zink mg/kg ds  23 55 
   
PAK   
naftaleen mg/kg ds  0,01 0,01 
benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,19 0,19 
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,11 0,11 
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,13 0,13 
benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,14 0,14 
fluorantheen mg/kg ds  0,35 0,35 
chryseen mg/kg ds  0,18 0,18 
benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,20 0,20 
anthraceen mg/kg ds  0,05 0,05 
fenanthreen mg/kg ds  0,12 0,12 
PAK mg/kg ds   1,50 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB µg/kg ds   28,0 
PCB 28 µg/kg ds  <1 <4 
PCB 52 µg/kg ds  <1 <4 
PCB 101 µg/kg ds  <1 <4 
PCB 118 µg/kg ds  <1 <4 
PCB 138 µg/kg ds  1,0 5,0 
PCB 153 µg/kg ds  <1 <4 
PCB 180 µg/kg ds  1,1 5,5 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie mg/kg ds  50 250 
minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6) 
minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  25 125 (6) 
minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  18 90 (6) 
minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  9 45 (6) 
   
OVERIG   
Droge stof % w/w  91,2 91,0 (6) 
lutum %  <1  
organische stof %  0,9  
Artefacten g  <1  
Aard artefacten -  0  
pH-H2O -  
Meettemperatuur pH-meting °C  
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## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
 
Tabel 6: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 
   AW WO IND I 
   
METALEN   
cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 
koper mg/kg ds  40 54 190 190 
kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 
nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 
lood mg/kg ds  50 210 530 530 
zink mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 7: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Monstercode  04 (8-50) 08 (20-50) 21 (20-70) 
Grondsoort  Zand Zand Zand 
Zintuiglijke bijmengingen  resten baksteen, sporen 

kolengruis, gestaakt op 50 
cm-mv op ondoordringbare 
laag  

sporen kolengruis, sporen 
baksteen, gestaakt op 
massief iets  

sporen kolengruis, sporen 
baksteen 

Humus (% ds)  2,30 1,60 1,90 
Lutum (% ds)  25,0 25,0 25,0 
Datum van toetsing  7-1-2020 7-1-2020 7-1-2020 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 
Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Altijd toepasbaar 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 
     
PAK     
naftaleen mg/kg ds  0,39 0,39  0,22 0,22  <0,01 <0,01 
benzo(a)pyreen mg/kg ds  31 31  16 16  0,02 0,02 
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  16 16  8,0 8,0  0,02 0,02 
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  17 17  10 10  0,02 0,02 
benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  17 17  11 11  0,02 0,02 
fluorantheen mg/kg ds  76 76  31 31  0,04 0,04 
chryseen mg/kg ds  29 29  15 15  0,03 0,03 
benzo(a)anthraceen mg/kg ds  44 44  17 17  0,03 0,03 
anthraceen mg/kg ds  14 14  5,8 5,8  <0,01 <0,01 
fenanthreen mg/kg ds  49 49  18 18  0,03 0,03 
PAK mg/kg ds   293   132   0,22 
     
OVERIG     
Droge stof % w/w  89,5 90,0 (6)  88,8 89,0 (6)  90,0 90,0 (6) 
organische stof %  2,3   1,6   1,9  
Artefacten g  <1   <1   <1  
Aard artefacten -  0   0   0  

 
 
 

## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
 
Tabel 8: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 
   AW WO IND I 
   
PAK   
PAK mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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BIJLAGE 6B 

Overschrijdingstabellen  
aanvullend bodemonderzoek 
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   105-2 106-3 107-3 

Certificaatcode   13262548 13262548 13262548 

Boring(en)   105 106 107 

Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 0,80 - 1,15 0,60 - 1,10 

Humus % ds 10,00 3,50 4,30 

Lutum % ds 25,0 2,30 1,10 

Datum van toetsing  28-6-2020 28-6-2020 28-6-2020 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds    

cadmium mg/kg ds    

kobalt mg/kg ds    

koper mg/kg ds    

kwik mg/kg ds    

molybdeen mg/kg ds    

nikkel mg/kg ds   <3 <6 -0,45  3,8 11,1 -0,37 

lood mg/kg ds    

zink mg/kg ds    

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  0,04 0,04   

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,08 0,08   

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,08 0,08   

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,07 0,07   

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,08 0,08   

fluorantheen mg/kg ds  0,39 0,39   

chryseen mg/kg ds  0,25 0,25   

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,19 0,19   

anthraceen mg/kg ds  0,02 0,02   

fenanthreen mg/kg ds  0,15 0,15   

PAK mg/kg ds   1,40 -0   

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  90,6 91,0  84,6 85,0  81,2 81,0 

lutum %   2,3   1,1  

organische stof %   3,5   4,3  

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  
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Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   108-1 109-1 110-1 

Certificaatcode   13262548 13262548 13262548 

Boring(en)   108 109 110 

Traject (m -mv)   0,08 - 0,50 0,10 - 0,60 0,08 - 0,20 

Humus % ds 10,00 10,00 10,00 

Lutum % ds 25,0 25,0 25,0 

Datum van toetsing  28-6-2020 28-6-2020 28-6-2020 

Monsterconclusie     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  95,4 95,0  92,4 92,0  94,5 95,0 

lutum %    

organische stof %    

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

     

PFAS     

perfluoroctaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonaat µg/kg ds  0,95 0,95 (6)  2,3 2,3 (6)  0,18 0,18 (6) 

som vertakte PFOS-isomeren µg/kg ds  0,17   0,24   <0,1  

som vertakte PFOA-isomeren µg/kg ds  <0,1   <0,1   <0,1  

perfluor-1-butaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-decaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-heptaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-hexaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorbutaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluordecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluordodecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorheptaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorhexaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluornonaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorpentaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluortridecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluortetradecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

perfluorundecaanzuur µg/kg ds  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6)  <0,1 0,1 (6) 

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-
sulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1   <0,1   <0,1  

perfluorhexadecaanzuur µg/kg ds  <0,1   <0,1   <0,1  

perfluoroctadecaanzuur µg/kg ds  <0,1   <0,1   <0,1  

perfluoroctaansulfonylamide(N-
ethyl)acetaat 

µg/kg ds  <0,1   <0,1   <0,1  

1H,1H,2H,2H-
perfluordecaansulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1   <0,1   <0,1  

1H,1H,2H,2H-
perfluordodecaansulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1   <0,1   <0,1  

perfluorpentaan-1-sulfonzuur µg/kg ds  <0,1   <0,1   <0,1  

perfluoroctaansulfonylamide(N-
methyl)acetaat 

µg/kg ds  <0,1   <0,1   <0,1  

1H,1H,2H,2H-
perfluorhexaansulfonzuur 

µg/kg ds  <0,1   <0,1   <0,1  

bisperfluordecyl fosfaat µg/kg ds  <0,1   <0,1   <0,1  

N-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

µg/kg ds  <0,1   <0,1   <0,1  

som lineair en vertakt 
perfluoroctaanzuur 

µg/kg ds  0,14   0,14   0,14  

som lineair en vertakt 
perfluoroctylsulfonaat 

µg/kg ds  1,1   2,5   0,25  

 
 



 
 

 

Projectcode: 211079 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   110-2 112-1 112-2 

Certificaatcode   13262548 13262548 13262548 

Boring(en)   110 112 112 

Traject (m -mv)   0,20 - 0,70 0,08 - 0,50 0,50 - 1,00 

Humus % ds 3,40 10,00 10,00 

Lutum % ds 1,00 25,0 25,0 

Datum van toetsing  28-6-2020 28-6-2020 28-6-2020 

Monsterconclusie  Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

 Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  30 116 (6)   

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03   

kobalt mg/kg ds  3,2 11,3 -0,02   

koper mg/kg ds  15 30 -0,07   

kwik mg/kg ds  0,09 0,13 -0   

molybdeen mg/kg ds  0,64 0,64 -0   

nikkel mg/kg ds  10 29 -0,09   

lood mg/kg ds  27 41 -0,02   

zink mg/kg ds  91 209 0,12   

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  0,04 0,04   0,13 0,13 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,21 0,21   1,6 1,6 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,15 0,15   0,92 0,92 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,14 0,14   0,97 0,97 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,14 0,14   1,0 1,0 

fluorantheen mg/kg ds  0,77 0,77   3,0 3,0 

chryseen mg/kg ds  0,28 0,28   1,6 1,6 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,33 0,33   2,0 2,0 

anthraceen mg/kg ds  0,07 0,07   0,42 0,42 

fenanthreen mg/kg ds  0,47 0,47   2,0 2,0 

PAK mg/kg ds   2,60 0,03    14,00 0,32 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   <14,00 -0,01   

PCB 28 µg/kg ds  <1 <2   

PCB 52 µg/kg ds  <1 <2   

PCB 101 µg/kg ds  <1 <2   

PCB 118 µg/kg ds  <1 <2   

PCB 138 µg/kg ds  <1 <2   

PCB 153 µg/kg ds  <1 <2   

PCB 180 µg/kg ds  <1 <2   

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <20 <41 -0,03   

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 10 (6)   

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  6 18 (6)   

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  9 26 (6)   

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 10 (6)   

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  90,8 91,0  90,6 91,0  90,5 91,0 

lutum %  <1    

organische stof %  3,4    

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

     

PFAS     

perfluoroctaanzuur µg/kg ds   0,13 0,13 (6)  

perfluoroctaansulfonaat µg/kg ds   1,5 1,5 (6)  

som vertakte PFOS-isomeren µg/kg ds   0,33   

som vertakte PFOA-isomeren µg/kg ds   <0,1   



 
 

 

Projectcode: 211079 

Monstercode   110-2 112-1 112-2 

Certificaatcode   13262548 13262548 13262548 

Boring(en)   110 112 112 

Traject (m -mv)   0,20 - 0,70 0,08 - 0,50 0,50 - 1,00 

Humus % ds 3,40 10,00 10,00 

Lutum % ds 1,00 25,0 25,0 

Datum van toetsing  28-6-2020 28-6-2020 28-6-2020 

Monsterconclusie  Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

 Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

perfluor-1-butaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluor-1-decaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluor-1-heptaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluor-1-hexaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluorbutaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluordecaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluordodecaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluorheptaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluorhexaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluornonaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluorpentaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluortridecaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluortetradecaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluorundecaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-
sulfonzuur 

µg/kg ds   <0,1   

perfluorhexadecaanzuur µg/kg ds   <0,1   

perfluoroctadecaanzuur µg/kg ds   <0,1   

perfluoroctaansulfonylamide(N-
ethyl)acetaat 

µg/kg ds   <0,1   

1H,1H,2H,2H-
perfluordecaansulfonzuur 

µg/kg ds   <0,1   

1H,1H,2H,2H-
perfluordodecaansulfonzuur 

µg/kg ds   <0,1   

perfluorpentaan-1-sulfonzuur µg/kg ds   <0,1   

perfluoroctaansulfonylamide(N-
methyl)acetaat 

µg/kg ds   <0,1   

1H,1H,2H,2H-
perfluorhexaansulfonzuur 

µg/kg ds   <0,1   

bisperfluordecyl fosfaat µg/kg ds   <0,1   

N-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

µg/kg ds   <0,1   

som lineair en vertakt 
perfluoroctaanzuur 

µg/kg ds   0,20   

som lineair en vertakt 
perfluoroctylsulfonaat 

µg/kg ds   1,9   

 
 
  



 
 

 

Projectcode: 211079 

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   113-3 114-1 114-3 

Certificaatcode   13262548 13262548 13262548 

Boring(en)   113 114 114 

Traject (m -mv)   0,90 - 1,20 0,20 - 0,50 0,80 - 1,20 

Humus % ds 1,60 10,00 4,90 

Lutum % ds 1,00 25,0 1,00 

Datum van toetsing  28-6-2020 28-6-2020 28-6-2020 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde  Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

nikkel mg/kg ds  7,3 21,3 -0,21   7,9 23,0 -0,18 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds    0,03 0,03 

benzo(a)pyreen mg/kg ds    0,04 0,04 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    0,04 0,04 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    0,06 0,06 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    0,06 0,06 

fluorantheen mg/kg ds    0,08 0,08 

chryseen mg/kg ds    0,04 0,04 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds    0,06 0,06 

anthraceen mg/kg ds    0,02 0,02 

fenanthreen mg/kg ds    0,07 0,07 

PAK mg/kg ds     0,50 -0,03 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  83,8 84,0  91,0 91,0  86,9 87,0 

lutum %  <1    <1  

organische stof %  1,6    4,9  

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

     

PFAS     

perfluoroctaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluoroctaansulfonaat µg/kg ds   1,7 1,7 (6)  

som vertakte PFOS-isomeren µg/kg ds   <0,1   

som vertakte PFOA-isomeren µg/kg ds   <0,1   

perfluor-1-butaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluor-1-decaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluor-1-heptaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluor-1-hexaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluorbutaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluordecaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluordodecaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluorheptaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluorhexaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluornonaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluorpentaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluortridecaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluortetradecaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluorundecaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-
sulfonzuur 

µg/kg ds   <0,1   

perfluorhexadecaanzuur µg/kg ds   <0,1   

perfluoroctadecaanzuur µg/kg ds   <0,1   

perfluoroctaansulfonylamide(N-
ethyl)acetaat 

µg/kg ds   <0,1   

1H,1H,2H,2H-
perfluordecaansulfonzuur 

µg/kg ds   <0,1   

1H,1H,2H,2H-
perfluordodecaansulfonzuur 

µg/kg ds   <0,1   



 
 

 

Projectcode: 211079 

Monstercode   113-3 114-1 114-3 

Certificaatcode   13262548 13262548 13262548 

Boring(en)   113 114 114 

Traject (m -mv)   0,90 - 1,20 0,20 - 0,50 0,80 - 1,20 

Humus % ds 1,60 10,00 4,90 

Lutum % ds 1,00 25,0 1,00 

Datum van toetsing  28-6-2020 28-6-2020 28-6-2020 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde  Voldoet aan Achtergrondwaarde 

perfluorpentaan-1-sulfonzuur µg/kg ds   <0,1   

perfluoroctaansulfonylamide(N-
methyl)acetaat 

µg/kg ds   <0,1   

1H,1H,2H,2H-
perfluorhexaansulfonzuur 

µg/kg ds   <0,1   

bisperfluordecyl fosfaat µg/kg ds   <0,1   

N-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

µg/kg ds   <0,1   

som lineair en vertakt 
perfluoroctaanzuur 

µg/kg ds   0,14   

som lineair en vertakt 
perfluoroctylsulfonaat 

µg/kg ds   1,8   

 
 
  



 
 

 

Projectcode: 211079 

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   115-4 116-2 117-1 

Certificaatcode   13262548 13262548 13262548 

Boring(en)   115 116 117 

Traject (m -mv)   1,30 - 1,50 0,50 - 1,00 0,08 - 0,50 

Humus % ds 10,00 10,00 10,00 

Lutum % ds 25,0 25,0 25,0 

Datum van toetsing  28-6-2020 28-6-2020 28-6-2020 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding Interventiewaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  0,05 0,05  6,6 6,6 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,07 0,07  2,5 2,5  45 45 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,05 0,05  1,4 1,4  23 23 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,05 0,05  1,6 1,6  29 29 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,05 0,05  1,8 1,8  29 29 

fluorantheen mg/kg ds  0,16 0,16  5,1 5,1  130 130 

chryseen mg/kg ds  0,08 0,08  2,1 2,1  39 39 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,08 0,08  2,9 2,9  57 57 

anthraceen mg/kg ds  0,02 0,02  0,57 0,57  25 25 

fenanthreen mg/kg ds  0,10 0,10  1,8 1,8  98 98 

PAK mg/kg ds   0,67 -0,02   20,0 0,48   482 12,48 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  92,4 92,0  93,2 93,0  92,0 92,0 

lutum %    

organische stof %    

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

     

PFAS     

perfluoroctaanzuur µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonaat µg/kg ds    3,8 3,8 (6) 

som vertakte PFOS-isomeren µg/kg ds    0,56  

som vertakte PFOA-isomeren µg/kg ds    <0,1  

perfluor-1-butaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-decaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-heptaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-hexaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluorbutaanzuur µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluordecaanzuur µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluordodecaanzuur µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluorheptaanzuur µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluorhexaanzuur µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluornonaanzuur µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluorpentaanzuur µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluortridecaanzuur µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluortetradecaanzuur µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluorundecaanzuur µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-
sulfonzuur 

µg/kg ds    <0,1  

perfluorhexadecaanzuur µg/kg ds    <0,1  

perfluoroctadecaanzuur µg/kg ds    <0,1  

perfluoroctaansulfonylamide(N-
ethyl)acetaat 

µg/kg ds    <0,1  

1H,1H,2H,2H-
perfluordecaansulfonzuur 

µg/kg ds    <0,1  

1H,1H,2H,2H-
perfluordodecaansulfonzuur 

µg/kg ds    <0,1  

perfluorpentaan-1-sulfonzuur µg/kg ds    <0,1  

perfluoroctaansulfonylamide(N-
methyl)acetaat 

µg/kg ds    <0,1  



 
 

 

Projectcode: 211079 

Monstercode   115-4 116-2 117-1 

Certificaatcode   13262548 13262548 13262548 

Boring(en)   115 116 117 

Traject (m -mv)   1,30 - 1,50 0,50 - 1,00 0,08 - 0,50 

Humus % ds 10,00 10,00 10,00 

Lutum % ds 25,0 25,0 25,0 

Datum van toetsing  28-6-2020 28-6-2020 28-6-2020 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding Interventiewaarde 

1H,1H,2H,2H-
perfluorhexaansulfonzuur 

µg/kg ds    <0,1  

bisperfluordecyl fosfaat µg/kg ds    <0,1  

N-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

µg/kg ds    <0,1  

som lineair en vertakt 
perfluoroctaanzuur 

µg/kg ds    0,14  

som lineair en vertakt 
perfluoroctylsulfonaat 

µg/kg ds    4,3  

 
 
  



 
 

 

Projectcode: 211079 

Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   117-2 118-3 119-1 

Certificaatcode   13276665 13262548 13262548 

Boring(en)   117 118 119 

Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 0,80 - 1,20 0,00 - 0,50 

Humus % ds 10,00 10,00 10,00 

Lutum % ds 25,0 25,0 25,0 

Datum van toetsing  7-7-2020 28-6-2020 28-6-2020 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding Interventiewaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  0,02 0,02  0,03 0,03 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,12 0,12  0,96 0,96  13 13 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,07 0,07  0,53 0,53  6,8 6,8 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,10 0,10  0,60 0,60  6,6 6,6 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,10 0,10  0,64 0,64  6,7 6,7 

fluorantheen mg/kg ds  0,22 0,22  2,3 2,3  30 30 

chryseen mg/kg ds  0,11 0,11  0,86 0,86  14 14 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,12 0,12  1,2 1,2  19 19 

anthraceen mg/kg ds  0,03 0,03  0,29 0,29  6,5 6,5 

fenanthreen mg/kg ds  0,07 0,07  1,2 1,2  21 21 

PAK mg/kg ds   0,95 -0,01   8,60 0,18   124 3,18 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  92,5 93,0  91,7 92,0  94,6 95,0 

lutum %    

organische stof %    

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

     

PFAS     

perfluoroctaanzuur µg/kg ds    0,12 0,12 (6) 

perfluoroctaansulfonaat µg/kg ds    0,15 0,15 (6) 

som vertakte PFOS-isomeren µg/kg ds    <0,1  

som vertakte PFOA-isomeren µg/kg ds    <0,1  

perfluor-1-butaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-decaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-heptaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluor-1-hexaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluorbutaanzuur µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluordecaanzuur µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluordodecaanzuur µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluorheptaanzuur µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluorhexaanzuur µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluornonaanzuur µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluorpentaanzuur µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluortridecaanzuur µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluortetradecaanzuur µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

perfluorundecaanzuur µg/kg ds    <0,1 0,1 (6) 

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-
sulfonzuur 

µg/kg ds    <0,1  

perfluorhexadecaanzuur µg/kg ds    <0,1  

perfluoroctadecaanzuur µg/kg ds    <0,1  

perfluoroctaansulfonylamide(N-
ethyl)acetaat 

µg/kg ds    <0,1  

1H,1H,2H,2H-
perfluordecaansulfonzuur 

µg/kg ds    <0,1  

1H,1H,2H,2H-
perfluordodecaansulfonzuur 

µg/kg ds    <0,1  

perfluorpentaan-1-sulfonzuur µg/kg ds    <0,1  

perfluoroctaansulfonylamide(N-
methyl)acetaat 

µg/kg ds    <0,1  



 
 

 

Projectcode: 211079 

Monstercode   117-2 118-3 119-1 

Certificaatcode   13276665 13262548 13262548 

Boring(en)   117 118 119 

Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 0,80 - 1,20 0,00 - 0,50 

Humus % ds 10,00 10,00 10,00 

Lutum % ds 25,0 25,0 25,0 

Datum van toetsing  7-7-2020 28-6-2020 28-6-2020 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding Interventiewaarde 

1H,1H,2H,2H-
perfluorhexaansulfonzuur 

µg/kg ds    <0,1  

bisperfluordecyl fosfaat µg/kg ds    <0,1  

N-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

µg/kg ds    <0,1  

som lineair en vertakt 
perfluoroctaanzuur 

µg/kg ds    0,19  

som lineair en vertakt 
perfluoroctylsulfonaat 

µg/kg ds    0,22  

 
 
  



 
 

 

Projectcode: 211079 

Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   119-3 120-2 122-2 

Certificaatcode   13262548 13262548 13262548 

Boring(en)   119 120 122 

Traject (m -mv)   1,00 - 1,50 0,30 - 0,80 0,20 - 0,60 

Humus % ds 1,60 10,00 1,10 

Lutum % ds 1,10 25,0 1,10 

Datum van toetsing  28-6-2020 28-6-2020 28-6-2020 

Monsterconclusie  Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  31 120 (6)   22 85 (6) 

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03   <0,2 <0,2 -0,03 

kobalt mg/kg ds  1,9 6,7 -0,05   3,8 13,4 -0,01 

koper mg/kg ds  8,3 17,2 -0,15   6,3 13,0 -0,18 

kwik mg/kg ds  0,25 0,36 0,01   <0,05 <0,05 -0 

molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01   <0,5 <0,4 -0,01 

nikkel mg/kg ds  4,9 14,3 -0,32   6,1 17,8 -0,26 

lood mg/kg ds  20 31 -0,04   13 20 -0,06 

zink mg/kg ds  59 140 0   59 140 0 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  0,05 0,05  0,03 0,03  0,01 0,01 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,1 1,1  0,62 0,62  0,42 0,42 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,65 0,65  0,36 0,36  0,25 0,25 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,68 0,68  0,41 0,41  0,26 0,26 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,72 0,72  0,44 0,44  0,27 0,27 

fluorantheen mg/kg ds  2,5 2,5  0,98 0,98  0,87 0,87 

chryseen mg/kg ds  1,2 1,2  0,54 0,54  0,40 0,40 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,4 1,4  0,70 0,70  0,52 0,52 

anthraceen mg/kg ds  0,42 0,42  0,16 0,16  0,13 0,13 

fenanthreen mg/kg ds  1,7 1,7  0,50 0,50  0,43 0,43 

PAK mg/kg ds   10,00 0,22   4,70 0,08   3,60 0,05 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   220 0,2    <25,0 0,01 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4 

PCB 101 µg/kg ds  2,5 12,5   <1 <4 

PCB 118 µg/kg ds  1,1 5,5   <1 <4 

PCB 138 µg/kg ds  11 55   <1 <4 

PCB 153 µg/kg ds  13 65   <1 <4 

PCB 180 µg/kg ds  15 75   <1 <4 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <20 <70 -0,02   <20 <70 -0,02 

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  5 25 (6)   9 45 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   6 30 (6) 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  96,4 96,0  93,0 93,0  93,7 94,0 

lutum %  1,1    1,1  

organische stof %  1,6    1,1  

Artefacten g  <1   <1   69  

Aard artefacten -  0   0   0  

     

 
 
  



 
 

 

Projectcode: 211079 

Tabel 8: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   124-2 125-2 m1 

Certificaatcode   13262548 13262548 13262548 

Boring(en)   124 125 102, 103 

Traject (m -mv)   0,35 - 0,80 0,20 - 0,60 0,50 - 1,10 

Humus % ds 1,00 10,00 5,50 

Lutum % ds 1,00 25,0 1,00 

Datum van toetsing  28-6-2020 28-6-2020 7-7-2020 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde  Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds    <20 <54 (6) 

cadmium mg/kg ds    <0,2 <0,2 -0,03 

kobalt mg/kg ds    2,0 7,0 -0,05 

koper mg/kg ds    6,0 11,1 -0,19 

kwik mg/kg ds    <0,05 <0,05 -0 

molybdeen mg/kg ds    <0,5 <0,4 -0,01 

nikkel mg/kg ds  4,7 13,7 -0,33   5,4 15,8 -0,3 

lood mg/kg ds    17 25 -0,05 

zink mg/kg ds    33 72 -0,12 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds    1,3 1,3 

benzo(a)pyreen mg/kg ds    4,1 4,1 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    2,1 2,1 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    2,8 2,8 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    3,1 3,1 

fluorantheen mg/kg ds    9,7 9,7 

chryseen mg/kg ds    3,2 3,2 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds    4,4 4,4 

anthraceen mg/kg ds    1,2 1,2 

fenanthreen mg/kg ds    3,3 3,3 

PAK mg/kg ds     35,0 0,87 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds     15,00 -0,01 

PCB 28 µg/kg ds    1,7# 2,2 (41) 

PCB 52 µg/kg ds    2,0# 2,5 (41) 

PCB 101 µg/kg ds    1,6# 2,0 (41) 

PCB 118 µg/kg ds    1,8# 2,3 (41) 

PCB 138 µg/kg ds    1,7# 2,2 (41) 

PCB 153 µg/kg ds    1,2# 1,5 (41) 

PCB 180 µg/kg ds    1,7# 2,2 (41) 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds    70 127 -0,01 

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    <5 6 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds    35 64 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds    23 42 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds    11 20 (6) 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  91,9 92,0  90,9 91,0  92,2 92,0 

lutum %  <1    <1  

organische stof %  1,0    5,5  

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

     

PFAS     

perfluoroctaanzuur µg/kg ds   0,13 0,13 (6)  

perfluoroctaansulfonaat µg/kg ds   0,97 0,97 (6)  

som vertakte PFOS-isomeren µg/kg ds   <0,1   

som vertakte PFOA-isomeren µg/kg ds   <0,1   



 
 

 

Projectcode: 211079 

Monstercode   124-2 125-2 m1 

Certificaatcode   13262548 13262548 13262548 

Boring(en)   124 125 102, 103 

Traject (m -mv)   0,35 - 0,80 0,20 - 0,60 0,50 - 1,10 

Humus % ds 1,00 10,00 5,50 

Lutum % ds 1,00 25,0 1,00 

Datum van toetsing  28-6-2020 28-6-2020 7-7-2020 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde  Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

perfluor-1-butaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluor-1-decaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluor-1-heptaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluor-1-hexaansulfonaat 
(lineair) 

µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluorbutaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluordecaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluordodecaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluorheptaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluorhexaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluornonaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluorpentaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluortridecaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluortetradecaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

perfluorundecaanzuur µg/kg ds   <0,1 0,1 (6)  

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-
sulfonzuur 

µg/kg ds   <0,1   

perfluorhexadecaanzuur µg/kg ds   <0,1   

perfluoroctadecaanzuur µg/kg ds   <0,1   

perfluoroctaansulfonylamide(N-
ethyl)acetaat 

µg/kg ds   <0,1   

1H,1H,2H,2H-
perfluordecaansulfonzuur 

µg/kg ds   <0,1   

1H,1H,2H,2H-
perfluordodecaansulfonzuur 

µg/kg ds   <0,1   

perfluorpentaan-1-sulfonzuur µg/kg ds   <0,1   

perfluoroctaansulfonylamide(N-
methyl)acetaat 

µg/kg ds   <0,1   

1H,1H,2H,2H-
perfluorhexaansulfonzuur 

µg/kg ds   <0,1   

bisperfluordecyl fosfaat µg/kg ds   <0,1   

N-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

µg/kg ds   <0,1   

som lineair en vertakt 
perfluoroctaanzuur 

µg/kg ds   0,20   

som lineair en vertakt 
perfluoroctylsulfonaat 

µg/kg ds   1,0   

 
 

  
## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : > Achtergrondwaarde 
8,88 : > Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
  



 
 

 

Projectcode: 211079 

Tabel 9: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

zink mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 

  



 
 

 

Projectcode: 211079 

Tabel 10: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  102-1-1 103-1-1 104-1-1 

Datum watermonstername  17-6-2020 17-6-2020 17-6-2020 

Filterdiepte (m -mv)  3,20 - 4,20 3,20 - 4,20 3,40 - 4,40 

Datum van toetsing  28-6-2020 28-6-2020 28-6-2020 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium µg/l  <15 <11  -0,07  21 21  -0,05  22 22  -0,05 

cadmium µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 

kobalt µg/l  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24 

koper µg/l  3,3 3,3  -0,19  6,5 6,5  -0,14  3,1 3,1  -0,2 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 

molybdeen µg/l  11 11  0,02  2,2 2,2  -0,01  5,9 5,9  0 

nikkel µg/l  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22 

lood µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 

zink µg/l  22 22  -0,06  32 32  -0,04  13 13  -0,07 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

benzeen µg/l    <0,2 <0,1  -0 

tolueen µg/l    <0,2 <0,1  -0,01 

ethylbenzeen µg/l    <0,2 <0,1  -0,03 

xylenen (som) µg/l     <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l    <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l    <0,1 <0,1  

styreen µg/l    <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l     <0,77 (2,14) 

     

PAK     

naftaleen µg/l    <0,02 <0,01  0 

PAK -     <0,00020 (11) 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,3-Dichloorpropaan µg/l    <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l    <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan (som) µg/l     <0,42  -0 

dichloormethaan µg/l    <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l    <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l    <0,2 <0,1 (14) 

TETRA µg/l    <0,1 <0,1  0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l    <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l    <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-dichloorpropaan µg/l    <0,2 <0,1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l    <0,1 <0,1  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l    <0,1 <0,1  0 

TRI µg/l    <0,2 <0,1  -0,05 

PER µg/l    <0,1 <0,1  0 

DCE (som) µg/l     <0,14  0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l    <0,1 <0,1  0,01 

DCE (cis) µg/l    <0,1 <0,1  

DCE (trans) µg/l    <0,1 <0,1  

vinylchloride µg/l    <0,2 <0,1  0,02 

dichloorpropaan (som) µg/l    0,42   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie µg/l    <50 <35  -0,03 

minerale olie C10 - C12 µg/l    <25 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 µg/l    <25 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 µg/l    <25 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 µg/l    <25 18 (6) 

 
 



 
 

 

Projectcode: 211079 

Tabel 11: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  101-1-1 105-1-1 107-1-1 

Datum watermonstername  17-6-2020 17-6-2020 17-6-2020 

Filterdiepte (m -mv)  3,00 - 4,00 3,20 - 4,20 3,20 - 4,20 

Datum van toetsing  28-6-2020 28-6-2020 28-6-2020 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium µg/l  34 34  -0,03  <15 <11  -0,07  21 21  -0,05 

cadmium µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 

kobalt µg/l  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24 

koper µg/l  5,2 5,2  -0,16  9,0 9,0  -0,1  <2,0 <1,4  -0,23 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 

molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01  3,7 3,7  -0  <2 <1  -0,01 

nikkel µg/l  4,2 4,2  -0,18  3,0 3,0  -0,2  <3 <2  -0,22 

lood µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 

zink µg/l  34 34  -0,04  35 35  -0,04  21 21  -0,06 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

benzeen µg/l   <0,2 <0,1  -0  

tolueen µg/l   <0,2 <0,1  -0,01  

ethylbenzeen µg/l   <0,2 <0,1  -0,03  

xylenen (som) µg/l    <0,21  0  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l   <0,2 <0,1   

ortho-Xyleen µg/l   <0,1 <0,1   

styreen µg/l   <0,2 <0,1  -0,02  

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l    <0,77 (2,14)  

     

PAK     

naftaleen µg/l   <0,02 <0,01  0  

PAK -    <0,00020 (11)  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,3-Dichloorpropaan µg/l   <0,2 <0,1   

1,1-Dichloorpropaan µg/l   <0,2 <0,1   

Dichloorpropaan (som) µg/l    <0,42  -0  

dichloormethaan µg/l   <0,2 <0,1  0  

chloroform µg/l   <0,2 <0,1  -0,01  

bromoform µg/l   <0,2 <0,1 (14)  

TETRA µg/l   <0,1 <0,1  0,01  

1,1-dichloorethaan µg/l   <0,2 <0,1  -0,01  

1,2-dichloorethaan µg/l   <0,2 <0,1  -0,02  

1,2-dichloorpropaan µg/l   <0,2 <0,1   

1,1,1-trichloorethaan µg/l   <0,1 <0,1  0  

1,1,2-trichloorethaan µg/l   <0,1 <0,1  0  

TRI µg/l   <0,2 <0,1  -0,05  

PER µg/l   <0,1 <0,1  0  

DCE (som) µg/l    <0,14  0,01  

1,1-dichlooretheen µg/l   <0,1 <0,1  0,01  

DCE (cis) µg/l   <0,1 <0,1   

DCE (trans) µg/l   <0,1 <0,1   

vinylchloride µg/l   <0,2 <0,1  0,02  

dichloorpropaan (som) µg/l   0,42    

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie µg/l   <50 <35  -0,03  

minerale olie C10 - C12 µg/l   <25 18 (6)  

minerale olie C12 - C22 µg/l   <25 18 (6)  

minerale olie C22 - C30 µg/l   <25 18 (6)  

minerale olie C30 - C40 µg/l   <25 18 (6)  

 
 



 
 

 

Projectcode: 211079 

Tabel 12: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  106-1-1 108-1-1 

Datum watermonstername  17-6-2020 17-6-2020 

Filterdiepte (m -mv)  2,80 - 3,80 3,50 - 4,50 

Datum van toetsing  28-6-2020 28-6-2020 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

METALEN    

barium µg/l  <15 <11  -0,07  20 20  -0,05 

cadmium µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 

kobalt µg/l  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24 

koper µg/l  5,8 5,8  -0,15  20 20  0,08 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 

molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01  4,8 4,8  -0 

nikkel µg/l  <3 <2  -0,22  12 12  -0,05 

lood µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 

zink µg/l  27 27  -0,05  19 19  -0,06 

    

 
  
## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
 

Tabel 13: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

barium µg/l  50 200  625 

cadmium µg/l  0,4 0,06  6 

kobalt µg/l  20 0,7  100 

koper µg/l  15 1,3  75 

kwik µg/l  0,05 0,01  0,3 

molybdeen µg/l  5 3,6  300 

nikkel µg/l  15 2,1  75 

lood µg/l  15 1,7  75 

zink µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

benzeen µg/l  0,2   30 

tolueen µg/l  7   1000 

ethylbenzeen µg/l  4   150 

xylenen (som) µg/l  0,2   70 

styreen µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

PAK   

naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloorpropaan (som) µg/l  0,8   80 
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   S S Diep Indicatief I 

dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

chloroform µg/l  6   400 

bromoform µg/l     630 

TETRA µg/l  0,01   10 

1,1-dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  0,01   130 

TRI µg/l  24   500 

PER µg/l  0,01   40 

DCE (som) µg/l  0,01   20 

1,1-dichlooretheen µg/l  0,01   10 

vinylchloride µg/l  0,01   5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie µg/l  50   600 
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BIJLAGE 7 

Gegevens vooronderzoek 
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l'ostadrcs
Prin iiicic Overijssel
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Telefoon (038) 425 25 25
Telefax (038) 425 26 61

Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum
WH/2001/2255 19 06 2001

1 )(Hirkiesnummer Inlichtingenbijl!iiLim II 21. .!L'i\'l2G01425 14 50 hr. RH. ______

Onderwerp
Wet bodembescherming, locatie Ambt Delden-Langenhorsterweg 6. Beschikking.
Saneringsplan OV/010/0022/820.

WET BODEMBESCHERMING
Beschikking

Aanvraag

1. Op 15 februari2001 hebben wij een verzoek tot het nemen van een beschikking ingevolge
artikel 29 van de Wet bodembescherming ontvangen van Kleencare B.V., Langenhorsterweg 6,
7495 RD Ambt Delden. Het betreft een verzoek om vaststelling van ernst en urgentie van de
bodemverontreiniging aan de Langenhorsterweg 6 te Ambt Delden, kadastraalbekend als
gemeente Ambt Delden, sectie I, nummer 1595 (perceeloppervlakte 77 are en 21 centiare).

Rapportages

Bij deze melding zijn de volgende rapportages overgelegd:
- Verkennend bodemonderzoek langenhorsterweg 6 te Ambt Delden, Tauw bv,

R001-3877205WGO-D01-D, 14november 2000.
- Actualisatie onderzoek langenhorsterweg 6 te Ambt Delden, Tauw bv, R002-3877205WGO-

DOl-D, 14 november 2000.
- Nader bodemonderzoek langenhorsterweg 6 te Ambt Delden, Tauw bv, ROO1-3901386WGO-

DOl-D, 5 januari 2001.

Postbank H33220
INC Bank 69 18 10 893

I lel provinciehuis is vanaf het NS-station bereikbaar: l?e/oekadres
met stadsbus lijn 1richting IWrkum, halte provinciehuis I .uttenbergstraat 2

Zwolle



l^it^cedut^

1. Het ontvankelijke verzoek is overeenkomstig de bepalingen in de Wet bodembescherming en de
Brovinciale milieuverordening Overijssel behandeld.

2. Overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in de Wet bodembescherming zijn de betrokken
overheidsorganen op de hoogte gesteld van het verzoek.

ii^^pi^^^tiik

1. De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken heeftvan3mei 2001 tot en met31mei 2001
ter inzagegelegen in het gemeentehuisvan HofvanTwente en inde bibliotheek van het
provinciehuis te zwolle. Tijdens de termijn van terinzagelegging is geen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid zienswijzen in te dienen.

Overwegingen

1. L^it de bij de melding verstrekte onderzoeksrapportages is ons gebleken dat het grondwater is
verontreinigd met koper en wel over een oppervlakte van circa 400m^en tot een diepte van circa
4,5mmv.Naar schatting is een hoeveelheid van 800m^grondwaterverontreinigd.Voor meer
danlOOm^grondwater worden de interventiewaarden overschreden.Op basis hiervan
concluderen wij dat er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging als bedoeld in
artikel 29 van de Wet bodembescherming.

2. Ter plaatse van de sterke grondwaterverontreiniging is deels nieuwbouw gepland waarbij een
kelder tot circa 2,5m-mv.wordt gebouwd.Bij het graven van de kelder is bemaling/onttrekking
van het grondwater niet toegestaan. Daarnaast dient de grondwaterverontreiniging bereikbaar te
blijven voor het uitvoeren van eventuele saneringswerkzaamheden in de toekomst.

3. Op het overige terrein zijn op verschillende plaatsen in de grond sterk verhoogde gehalten l^AK
aangetoond. De verhoogde gehalten zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de zintuiglijk
aangetroffen kooldeeltjes. Tevens is ter plaatse van een voormalige ondergrondse tank een
overschrijdingvan de interventiewaarde voorminerale olie aangetoond.De aangetroffenBAK en
olieverontreiniging zijn onvoldoende afgeperkt. Wij verzoeken de indiener nader onderzoek te
laten uitvoeren en de resultaten binnen een termijnvan3maanden aan ons op te sturen.
De verwachting is dat de resultaten geen gevolgen hebben voor de vastgestelde saneringsurgentie
in deze beschikking.

4. De vaststelling door ons of er sprake is van een urgent geval van bodemsanering, gebeurt aan de
hand van ^^DeGirculaireSaneringsregelingWet bodembescherming, beoordeling en afstemming,
d.d.l9december 1997^^.Dit document is opgesteld door het ministerie vanVolkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en milieubeheer en is opljanuaril998 in werking getreden
(kenmerkDBO/97587346)

5. Ten aanzienvan de urgentie van het onderhavige ernstige verontreinigingsgevalkan worden
gesteld dat er bij het huidige gebruik van het terrein, te weten bedrijfsterrein,geen actuele risico^s
zijn voorde mens ofhet milieu.Bvenmin is er sprakevan een actueel verspreidingsrisico.Dit
geval is derhalve niet urgent.



6. De eigenaar en de gebruiker zijn verplicht een herinrichting of een veranderingvan
gebruik, functie ofbestemming van de locatieop basis van artikel 37, lid 4, van de
Wet bodembescherming terstond bij de provincie Overijssel te melden.

Besluiten

Gelet op het vorenstaande en het bepaalde in de Wet bodembescherming, stellen wij vast dat sprake
is van:

1. EBN GBVAL VAN ERNSTIGE BODEMVERONTREINIGING ALS BEDOELD IN
ARTIKEL 29 VAN DEWETBODEMBESCHERMING.

2. EENNIET URGENT GEVAL VAN BODEMVERONTREINIGING ALS BEDOELDIN
ARTIKEL 37 VAN DEWETBODEMBESCHERMING.

Kadastrale registratie

In het kader van de kadastrale registratie wordt op grondvan artikel 55 van de
Wet bodembescherming een afschriftvan dezebeschikking gezonden aan het Kadaster Overijssel,
Bostbus 7005, 8007 HAZwolle. Onder vermelding van een korte aanduiding van de aard vandit
besluit wordt het betrokken perceel in het kadaster geregistreerd door middel van de code: WBD.
Het onder kop Aanvraag, punt 1,genoemde perceel, kadastraal bekend gemeente Ambt Delden,
sectie I, nummer 1595 komt voor 5% in aanmerking voor registratie op basis van de gevalscontour.

Een exemplaar van dezebeschikking wordt gezonden aan:
a. Kleencare B.V., ter attentie vande heer J.M. ___________ Langenhorsterweg 6,

7495 RD Ambt Delden.

Een afschriftvan deze beschikking wordt gezonden aan:
a. Burgemeester en Wethouders \ an Hoi'van Twente, Postbus 48, 7490 AA Dcldcn
b. Kadaster Overijssel, ter attentie van de heer F.___ ________ Bostbus 7005, 8007 HAZwolle;
c. Tauw bv, ter attentie van de heer W__ _____ __stbus 133, 7400 AC Deventer;
d. Laporte ESD B.V., Kalshoven 13 17, 4825 AL Breda.

Gedepu______ ______________________ __________
namens ______ __ _ __ __

^1 ____ ___ ___________ ___________ ___________ _______ _______

H_ ____ __ __
adjuncthoofdeenheid Water en Bodem.



N B. De Algemene wet bestuursrecht biedt aan degenewiens belang rechtstreeks bij dit besluit is
betrokken, de mogelijkheid ombinnen zes weken na de datum van verzending van deze brief
bezwaartegen ons besluit in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel,
Team^uridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GBZwolle,
telefoonnummer (038) 425 20 68
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adresvan de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de grond van het bezwaar.
Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincieOverijssel is geengriffierecht
verschuldigd.
Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kan men zichwenden tot deprovinciale
medewerker die bij het besluit is vermeld.
Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk om (hangende de behandeling van het
bezwaarschrift) op grond van artikel 8:81, lid 1, van de Algemene wetbestuursrecht een
voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraakvan de
Raad van State te ^s Gravenhage. In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is,
datueen bezwaarschrift heeft ingediend.



Aadaster
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KADER VAN HET ONDERZOEK 

In deze appendix wordt kort ingegaan op de verschillende kaders die van toepassing zijn op bodemonderzoek.  

 

NEN-normen 

Bij het bepalen van de onderzoeksstrategie en het vaststellen van het onderzoeksprogramma is uitgegaan van de 

volgende NEN-normen: 

• Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (Nederlandse norm 

5725: oktober 2017). 

• Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de 

milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond’ (Nederlandse norm 5740: januari 2009 en 5740:2009/A1: 

februari 2016). 

• Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond (Nederlandse norm 5707: 

augustus 2015 en 5707+C1/C2: december 2017).  

 

Uitvoeringskader 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de wettelijke KWALIBO-regeling (Kwaliteitsborging bij bodem-

intermediairs). Dit betekent dat het veldwerk is uitgevoerd onder erkenning op basis van BRL SIKB 2000 en de 

daarbij behorende protocollen 2001 (plaatsen handboringen en peilbuizen), 2002 (nemen van grondwatermonsters) 

en 2018 (locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem). Monstername van het materiaal uit de 

inspectiesleuven in de halfverharding wordt uitgevoerd conform de geldende NEN-normen door een erkende 

medewerker, maar valt formeel niet onder protocol 2018. Waar tijdens het onderzoek is afgeweken van de normen 

en de protocollen, is dat vermeld in dit rapport. Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door een laboratorium dat 

is geaccrediteerd op basis van de criteria in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2000 en op basis van AS3000. Op de 

analysecertificaten is aangegeven welke laboratoriumverrichtingen onder de genoemde accreditaties zijn 

uitgevoerd.  

 

In deze appendix is de verantwoording van het uitgevoerde onderzoek opgenomen, waaronder verwijzingen naar 

wet- en regelgeving en kwaliteitsborging.  

 

Reikwijdte van het onderzoek 

Het bodemonderzoek is alleen bedoeld om inzicht te krijgen in de actuele milieuhygiënische kwaliteit van grond 

en/of grondwater op de onderzoekslocatie voor het beoogde doel. De uitvoering van de werkzaamheden door 

Ortageo vindt op zorgvuldige wijze plaats volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden bij onderzoek 

naar bodemverontreiniging. Het bodemonderzoek beoogt een waarheidsgetrouw beeld te geven van de bodem-

kwaliteit van de onderzoekslocatie op het moment van de monstername. Vanwege het steekproefsgewijze karakter 

van het onderzoek waarbij de monstername op deels willekeurig bepaalde locaties plaatsvindt, kan niet worden 

uitgesloten dat binnen de onderzoekslocatie lokaal een verontreiniging afkomstig van een onbekende puntbron 

aanwezig is, die niet wordt aangetoond in dit onderzoek. Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde 

onderzoek een momentopname betreft. De onderzoeksresultaten worden minder representatief voor de actuele 

bodemkwaliteit naarmate meer activiteiten op de locatie plaatsvinden en de verstreken periode sinds de uitvoering 

van het onderzoek langer wordt.  

 

Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder meer elders 

toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. De toepassing van grond 

elders moet worden gemeld via het ‘meldpunt bodemkwaliteit’.  

 

Het bodemonderzoek is, mits anders aangegeven, niet van toepassing op puin- of andere lagen waarin de fractie 

aan bodemvreemd materiaal groter is dan 50%. Deze lagen betreffen formeel geen bodem en hierop is de Wet 

bodembescherming niet van toepassing. 

 

Toetsingskader 

Om de mate waarin sprake is van bodemverontreiniging te kunnen beoordelen, worden de analyseresultaten van 

de grond- en grondwatermonsters getoetst aan het toetsingskader dat landelijk (generiek) is vastgesteld.  
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Generiek toetsingskader 

Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik gemaakt van 

de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de streefwaarden grondwater en 

interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de Circulaire bodemsanering. In onderstaande tabel 

worden deze referentiewaarden en de daarbij gehanteerde terminologie toegelicht. 

 

Tabel: Toelichting op referentiewaarden 

Referentiewaarde Afkorting Betekenis  Index Terminologie bij overschrijding 

Grond 

Achtergrondwaarde A 
Generieke waarde voor schone 

grond (AW2000-waarde) 
0 Licht verhoogd / verontreinigd 

Tussenwaarde T ‘Trigger’ voor nader onderzoek 0,5 Matig verhoogd / verontreinigd 

Interventiewaarde I 
Waarde voor 

sanering(sonderzoek) 
1,0 Sterk verhoogd / verontreinigd 

Grondwater 

Streefwaarde S 
Generieke waarde voor een 

schoon grondwater 
0 Licht verhoogd / verontreinigd 

Tussenwaarde T ‘Trigger’ voor nader onderzoek 0,5 Matig verhoogd / verontreinigd 

Interventiewaarde I 
Waarde voor  

sanering(sonderzoek) 
1,0 Sterk verhoogd / verontreinigd 

 

Voor toetsing aan de referentiewaarden worden de gemeten gehalten op basis van de percentages lutum (fractie 

<2 μm) en organische stof in een monster, omgerekend naar een gestandaardiseerd gehalte. Een 

gestandaardiseerd gehalte geldt voor een standaardbodem met 25% lutum en 10% organische stof. Vóór 1 

november 2013 werden bij elke onderzoek juist de referentiewaarden die gelden voor een standaardbodem 

omgerekend op basis van de percentages aan lutum en organische stof per monster. 

 

Gehalten c.q. concentraties aan verontreinigende stoffen boven de tussenwaarde geven in het algemeen aanleiding 

tot het instellen van een nader onderzoek.  

 

Asbest 

Voor asbest is een interventiewaarde vastgesteld van 100 mg/kg d.s. De restconcentratienorm (hergebruikswaarde) 

is gelijk gesteld aan de interventiewaarde. 

 

Het gehalte aan asbest wordt bepaald aan de hand van onderstaande formule. Hierbij vindt voor gehalten in de 

grond van gaten of sleuven een correctie plaats naar de inhoud van het monsterpunt: 

  

gewogen gehalte asbest = gehalte serpentijnasbest + (10 * gehalte amfiboolasbest) 

 

Gebiedsspecifiek toetsingskader 

Gemeenten hebben op basis van het Besluit bodemkwaliteit de mogelijkheid tot het vaststellen van gebieds-

specifiek beleid voor hun grondgebied. Op basis daarvan kan licht tot matig verontreinigde grond zonder verdere 

keuring worden hergebruikt binnen de betreffende gemeente(n). Sommige gemeenten hebben in het bodem-

beheerplan tevens vastgesteld dat de lokale maximale waarden gelden als verhoogde achtergrondwaarden in het 

kader van de beoordeling c.q. afperking van (gevallen van) bodemverontreiniging. 

 

Op basis van het gebiedsspecifiek beleid kunnen lokale maximale waarden (LMW) zijn vastgesteld die hoger liggen 

dan de generieke achtergrondwaarden. Deze waarden gelden voor homogene deelgebieden die zijn ingedeeld 

naar ontstaansgeschiedenis en gebruik. De lokale maximale waarden kunnen, mits dit is vastgelegd in het 

gemeentelijk beleid, worden gebruikt in plaats van de generieke achtergrondwaarden bij de toetsing of sprake is 

van bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. 
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Tijdelijk handelingskader PFAS 

Op 8 juli 2019 is in een brief van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (kenmerk IENW/BSK-2019/131399) 

aangegeven dat te verzetten of toe te passen grond moet voldoen aan de eisen die het Ministerie stelt aan PFAS. 

Omdat in het Besluit bodemkwaliteit nog geen toepassingsnormen voor PFAS zijn vastgelegd, zijn voorlopige 

toepassingsnormen vastgesteld in een tijdelijk handelingskader. Vooruitlopend op de aanpassing van de regel-

geving, dient dit kader op basis van de zorgplicht al te worden gebruikt. 

 

Beoordelingskader saneringsnoodzaak 

Gevalsdefinitie 

Een geval van bodemverontreiniging wordt gedefinieerd als een verontreinigd grondgebied, waarbij de 

geconstateerde verontreinigingen een technische, organisatorische en ruimtelijke samenhang vertonen. Aan elk 

van deze drie criteria moet worden voldaan om te spreken van één geval van bodemverontreiniging. 

 

Bodemverontreiniging ontstaan vanaf 1987 

Als de bodemverontreiniging is ontstaan na 1 januari 1987 dan is conform de Wet bodembescherming sprake van 

een verontreiniging die valt onder de zorgplicht (art. 13 Wbb). De veroorzaker is verplicht de verontreiniging en de 

directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Er moet dus zo spoedig mogelijk 

een sanering te worden uitgevoerd, ongeacht de ernst, omvang en risico's van de verontreiniging. 

 

Bodemverontreiniging ontstaan vóór 1987 

De saneringsparagraaf uit de Wet bodembescherming, van toepassing op bodemverontreiniging die is ontstaan 

vóór 1 januari 1987, omschrijft de volgende uitgangspunten: 

• Conform art. 28 Wbb moet degene die de bodem wil gaan saneren of werkzaamheden wil gaan verrichten 

waardoor de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst, hiervan melding doen bij het 

bevoegd gezag (art. 28 Wbb). Deze melding hoeft niet, als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de 

sanering of de geplande activiteit geen betrekking heeft op een geval van ernstige bodemverontreiniging en 

tevens vaststaat: 

- dat de betreffende hoeveelheid verontreinigde grond niet meer bedraagt dan 50 m3 en/of de hoeveelheid 

verontreinigd grondwater niet meer bedraagt dan 1.000 m3; 

- dat uit de aard van de handelingen volgt dat de grond slechts tijdelijk wordt verplaatst en na verplaatsing 

in zijn geheel wordt teruggebracht. 

• Er is sprake van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ als in een bodemvolume van 25 m³ in de grond 

en/of 100 m³ in het grondwater het gemiddelde gehalte van een verontreinigde stof groter is dan de 

interventiewaarde voor grond respectievelijk grondwater. Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging 

geldt een saneringsnoodzaak. 

• In enkele specifieke situaties kan bij gehalten onder de interventiewaarden ook sprake zijn van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging. Dit geldt voor de zogenaamde gevoelige functies:  

- moestuin/volkstuin; 

- plaatsen waar vluchtige verbindingen aanwezig zijn in het grondwater in combinatie met hoge 

grondwaterstanden en/of in de onverzadigde bodem onder bebouwing; 

- plaatsen waar sprake is van gewasconsumptie en waar een verontreiniging met PCB in de contactzone 

aanwezig is. 

• Of een geval van ernstige bodemverontreiniging met spoed moet worden gesaneerd is afhankelijk van de 

risico's. Hiertoe moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd waarbij de humane, ecologische en 

verspreidingsrisico's worden vastgesteld. Als sprake is van onaanvaardbare risico's moet de sanering met 

spoed worden uitgevoerd. Eventueel kunnen ook tijdelijke beveiligingsmaatregelen worden getroffen om de 

risico's te beheersen. 

 

Het bevoegd gezag Wbb stelt in een beschikking vast of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging 

en, als dit het geval is, of de verontreiniging met spoed moet worden gesaneerd. Als sprake is van spoed, dan stelt 

het bevoegd gezag in de beschikking tevens de termijn vast waarbinnen met de sanering moet worden begonnen. 
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Asbest 

Met betrekking tot asbest is het Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, protocol asbest van toepassing. Dit 

protocol asbest is opgenomen in de Circulaire bodemsanering. Voor asbest geldt dat, ongeacht de omvang, er 

sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. wordt 

overschreden. 

 

Indien een asbestverontreiniging is ontstaan na 1993 (opname zorgplichtartikel in de Wet bodembescherming) dient 

een bodemverontreiniging in principe, ongeacht mate, omvang en risico’s te worden gesaneerd.  

 

Indien een verontreiniging is ontstaan voor 1993 (‘historische verontreiniging’) wordt de saneringsnoodzaak en -

spoedeisendheid volgens het Milieuhygiënisch Saneringscriterium bepaald. Volgens de Circulaire bodemsanering 

geldt voor asbest dat, bij grond met een gewogen gehalte aan asbest hoger dan de interventiewaarde van 100 

mg/kg d.s. er, onafhankelijk van de omvang van de verontreiniging, sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Indien sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (geen zorgplicht) worden 

vervolgens de volgende stappen van het protocol asbest uitgevoerd: 

• uitvoeren standaard risicobeoordeling via onder andere bodemgebruiksvorm, aanwezigheid van asbest in 

‘leeflaag’, gehalte aan (niet) hechtgebonden asbest en vegetatie; 

• eventueel uitvoeren van een locatiespecifieke risicobeoordeling (bepaling respirabele vezels en/of bepaling 

asbestvezelconcentratie in binnen- en/of buitenlucht). 

 

De Wet bodembescherming (Wbb) is niet van toepassing bij puin- of andere lagen waarin de fractie aan 

bodemvreemd materiaal groter is dan 50%. De Wbb is daarnaast per definitie niet van toepassing bij wegen: onder 

een weg wordt verstaan een weg, een pad of een erf, alsmede andere grond die bestemd is om door rij en ander 

verkeer gebruikt te worden. Het is sinds 1 januari 2000, op basis van het Besluit asbestwegen milieubeheer, 

verboden om een asbesthoudende weg voorhanden te hebben. Wanneer er meer dan 100 mg/kg d.s. asbest 

(gewogen) in een weg aanwezig is, is de eigenaar verplicht een melding te doen bij het Ministerie Infrastructuur en 

Milieu (I&M) en maatregelen te nemen die strekken tot het tegengaan van blootstelling van gebruikers van die weg 

aan asbest. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de handhaving van het Besluit asbestwegen 

milieubeheer.  

 

Het verbod geldt voor alle asbestwegen in Nederland. Uitgezonderd zijn:  

• een weg, waarvan de eigenaar heeft aangetoond dat de concentratie asbest in die weg lager is dan 100 mg/kg 

d.s. (gewogen);  

• een weg die voor 1 juli 1993 is aangebracht en waarvan het asbest is afgeschermd door een verharding die 

geen asbest bevat.  

 

Een weg wordt beschouwd als een object. Op het verwijderen van objecten is het Asbest-verwijderingsbesluit 2005 

van toepassing. In het Asbestverwijderingsbesluit 2005 wordt echter een asbestweg uitgezonderd van de asbest-

inventarisatieplicht (artikel 4 lid 1c) en de verplichting een gecertificeerde asbestverwijderaar de werkzaamheden 

te laten uitvoeren. En geldt voor het verwijderen van de weg wel het sloopregime uit het Arbeidsomstandigheden-

besluit. 
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NEN-normen 

NEN 5725 
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (Nederlandse norm 

5725: oktober 2017) 

NEN 5740 

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de 

milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (Nederlandse norm 5740, januari 2009 en 5740:2009/A1: 

februari 2016) 

NEN 5707 
Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond (Nederlandse norm 5707: 

augustus 2015 en 5707+C1/C2: december 2017) 

NTA 5755 
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en 

omvang van bodemverontreiniging (Nederlandse Technische Afspraak 5755, juli 2010) 

Kwaliteitsborging 

Algemeen 

Kwaliteitszorg 

algemeen 

NEN-EN-ISO  

9001: 2015  

Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen 

(Nederlandse norm, oktober 2015) 

 

Veiligheids-

certificaat 

aannemers 

VCA** 
VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers 

(versie 2008/5.1, april 2010) 

 

Kwalibo 

algemeen 
BRL SIKB 

Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer en is 

verankerd in het Besluit bodemkwaliteit 
 

Milieukundig laboratoriumonderzoek 

Laboratorium AS3000 Synlab Analytics & Services RvA 

Milieukundig veldwerk 

BRL 

SIKB/protocol 

BRL SIKB 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek 

 

Protocol 2001 
Uitvoeren van handboringen en plaatsen van peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 

Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonsters 

Protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

Kwaliteitsborging advies en rapportage  

Norm Functie Naam Paraaf Datum 

ISO 9001:2015 

Auteur verkennend 

bodemonderzoek 
Mevr. A. Dekens 

 
21-01-2020 

Auteur aanvullend 

bodemonderzoek 
De heer G.D.F. Klein Teeselink 

 
14-07-2020 

Protocol 2018 Projectleider asbest* Mevr. A. Dekens 
 

21-01-2020 

ISO 9001:2015 Kwaliteitscontrole Dhr. K.J. Haan 
 

15-07-2020 

* geregistreerd in kader van Kwalibo 

 
Toelichting verklaring van onafhankelijkheid 
Ortageo en al haar medewerkers hebben geen financiële en / of juridische belangen met betrekking tot de opdrachtgever en/of 
het eigendom van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek. 
 
Disclaimer 
Hoewel het bodemonderzoek op zorgvuldige wijze en conform de vigerende normen en protocollen is voorbereid en uitgevoerd, 
kan niet worden uitgesloten dat in werkelijkheid de situatie afwijkt ten opzichte van de in dit rapport gepresenteerde gegevens. 
Immers, elk bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een aantal steekmonsters, welke representatief worden geacht 
voor het onderzochte gebied, maar waarbij (lokale) afwijkingen niet volledig kunnen worden uitgesloten. 
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Samenvatting 

Er zijn plannen voor herontwikkeling van een bedrijfsterrein aan de Langenhorsterweg te Ambt Delden. Het 
voornemen is om een appartementengebouw en zeven grondgebonden woningen te bouwen. Om de 
woningbouw mogelijk te maken, dient de aanwezige bebouwing gesloopt te worden. Omdat overtreding 
van de Wet natuurbescherming door uitvoering van de voorgenomen activiteiten op voorhand niet 
uitgesloten kan worden, is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend 
rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van 
het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven 
 
Het onderzoeksgebied is op 19 februari 2019 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde 
planten en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere 
beschermde functies, zoals foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen. Ook is onderzocht of de 
voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied zoals het 
Natuurnetwerk en Natura2000. 
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied ligt buiten de begrenzing van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000 
behoren. Vanwege de ligging buiten beschermd (natuur)gebied en de lokale invloedsfeer van de 
voorgenomen activiteiten, hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op (beschermd) 
natuurgebied. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van 
gebiedsbescherming. 

 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
Het plangebied behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende amfibieën-, vogel-, 
vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied 
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er 
een rust- en/of voortplantingsplaats, bezetten sommige amfibieënsoorten er een (winter)rustplaats,  
nestelen er vogels en bezetten vleermuizen een verblijfplaats in de te slopen bebouwing.   
In het plangebied nestelen alleen vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, niet het 
oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield 
worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het 
beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten.  
 
Voor de grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die mogelijk een rust- en/of voortplantingslocatie 
in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het 
‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er 
sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling.  
 
De bebouwing in het plangebied vormt een potentiële verblijfplaats voor vleermuizen en op basis van het 
uitgevoerde onderzoek (visuele inspectie), kan de aanwezigheid van een verblijfplaats niet uitgesloten 
worden. Nader onderzoek naar de functie en betekenis van bebouwing in het plangebied voor vleermuizen 
is noodzakelijk om de wettelijke consequenties van het slopen van de bebouwing duidelijk te krijgen. 
Geadviseerd wordt om het nader onderzoek uit te voeren conform het vleermuisprotocol. De functie van 
het plangebied als foerageergebied voor vleermuizen, amfibieën, vogels en grondgebonden zoogdieren 
wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet aangetast.  
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Samenvattende conclusie (algemeen):  
Het plangebied vormt een bedrijfsterrein met bebouwing en buitenruimte in een bosrijke omgeving in de 
gemeente Ambt Delden. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer wordt het plangebied als een 
weinig geschikt functioneel leefgebied voor zeldzame- en kritische (grondgebonden)diersoorten en als een 
ongeschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten beschouwd. 
De wettelijke consequenties (soortbescherming) van de voorgenomen activiteiten kunnen op basis van het 
uitgevoerde onderzoek niet volledig in beeld gebracht worden. Voordat de bebouwing gesloopt mag 
worden, is nader onderzoek naar de functie en betekenis van de bebouwing voor vleermuizen vereist. Wel 
is duidelijk geworden dat er vogels in het plangebied nestelen en dat rekening gehouden dient te worden 
met bezette vogelnesten tijdens de uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Voor de aanwezige 
amfibieën en grondgebonden zoogdieren geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en 
verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’.  
Na uitvoering van het nader onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied, kunnen de 
wettelijke consequenties bepaald worden. Indien vleermuizen daadwerkelijk een verblijfplaats in het 
plangebied bezetten, is een ontheffing vereist om de gebouwen te mogen slopen.  
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1 Inleiding  
Er zijn plannen voor herontwikkeling van een bedrijfsterrein aan de Langenhorsterweg te Ambt Delden. Het 
voornemen is om een appartementengebouw en zeven grondgebonden woningen te bouwen. Om de 
woningbouw mogelijk te maken, dient de aanwezige bebouwing gesloopt te worden. Omdat overtreding 
van de Wet natuurbescherming door uitvoering van de voorgenomen activiteiten op voorhand niet 
uitgesloten kan worden, is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend 
rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van 
het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven 
 
In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een 
beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden 
de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies. 
Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd 
(natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Overijssel 2017 (Natuurnetwerk Nederland, geconsolideerd 27-2-2019). 
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2 Het plangebied 

 

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd op het adres Langenhorsterweg 6 te Ambt Delden. Het ligt in het 
buitengebied, circa 2,6 kilometer ten noordwesten van de woonkern Delden. Op onderstaande afbeelding 
wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op de topografische kaart. 
 

  
Globale ligging van het plangebied. De ligging wordt aangeduid met de cirkel (bron kaart: PDOK). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied vormt een bedrijfsterrein en bestaat uit bebouwing, erfverharding en buitenruimte 
bestaande uit braakland en grasland. Op het buitenterrein liggen bouwmaterialen en productiemiddelen, 
zoals stalen vaten en machineonderdelen opgeslagen. Op het erf staan zeven gebouwen, waarvan 
sommigen aan elkaar gebouwd zijn. De gebouwen zijn van verschillende ouderdom, bouwstijl en kennen 
een verschillend gebruik. De gebouwen zijn allemaal gebouwd van bakstenen en gedekt met golfplaten of 
dakpannen. Sommige gebouwen beschikken over een holle of geïsoleerde spouw. Verspreid in het 
plangebied staan enkele jonge bomen (o.a. berken) en heesters. Op onderstaande luchtfoto wordt de 
ligging van het plangebied op een luchtfoto weergegeven. Voor een verbeelding van het plangebied wordt 
verwezen naar de fotobijlage. 
 

 
Detailopname van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: pdok). 
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3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  
Het concrete voornemen bestaat om het bedrijfsterrein te ontwikkelen als woningbouwlocatie. Het 
voornemen is om de bestaande bebouwing te slopen, de erfverharding en de opgeslagen materialen te 
verwijderen. Het nieuwe erf wordt nadien landschappelijk ingepast door middel van de aanplant van 
erfbeplanting. Op onderstaande afbeelding wordt het wenselijke eindbeeld weergegeven.  
 

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld (bron: bjz.nu). 

 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

 Slopen bebouwing; 

 Verwijderen erfverharding en opgeslagen materialen; 

 Bouwrijp maken bouwplaatsen; 

 Bouwen woningen; 

 Aanbrengen erfverharding; 
 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en 
beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

 Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden 
 

Mogelijke permanente invloeden: 

 Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

 Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

 Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 
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3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
 
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden. In deze studie 
wordt het effect van de uitstoot NOx, als gevolg van verkeersbewegingen van en naar het plangebied, niet 
onderzocht. Gelet op de ligging van het plangebied, op enige afstand van Natura2000-gebied, wordt 
aangenomen dat de voorgenomen activiteiten geen negatief effect hebben op Natura2000-gebied.  
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden 
geluid, stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn echter incidenteel 
en kortstondig en hebben geen wezenlijke schadelijke invloed op beschermde soorten, rust- of 
voortplantingslocaties buiten het plangebied.  
 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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4 Gebiedsbescherming  

 
4.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 
natuurgebied (Natura2000) en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd). 

 
4.2 Natuurnetwerk Nederland  
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN (voorheen EHS). Voor het NNN 
geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de 
verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 
handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 
aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een 
uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke 
kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke 
regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 
ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 
‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: herbegrenzing van het NNN, 
saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en 
de overige spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is 
door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op 
een betere manier kunnen worden bereikt. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland, maar wordt omgeven door gronden die tot het 
Natuurnetwerk Nederland behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk 
Nederland in de omgeving van het plangebied weergegeven.  
  

  
Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren worden met de donkergroene kleur op de kaart aangeduid. Het plangebied wordt met de rode lijn aangeduid (bron: 
Ruimtelijke Plannen). 
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Effectbeoordeling 
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen 
negatief effect op beschermd (natuur)gebied.  
 
Wettelijke consequenties 
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk 
Nederland geen externe werking heeft, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties.  
 

4.3 Natura2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en 
in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 
Het plangebied ligt op minimaal 9,3 kilometer afstand van gronden die tot Natura2000 behoren. Op 
onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied 
weergegeven. 
  

  
Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: PDOK.nl). 

 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn 
speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst 
deze gebieden aan. 
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

 de leefgebieden van vogels;  

 de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
 
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). 
In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen 
worden bereikt. 
 
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 

9,3 kilometer afstand 
tussen plangebied en 
gronden die tot Natura2000 
behoren 
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ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen 
aan een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld 
waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die 
gebieden. 
 
Effectbeoordeling 
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Uitvoering van de voorgenomen fysieke 
activiteiten hebben geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen van Natura2000.  
 
Wettelijke consequenties  
De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties.  
 

4.4 Slotconclusie 
Het plangebied ligt op enige afstand van beschermd (natuur)gebied en de invloedsfeer van de 
voorgenomen activiteit is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op beschermd 
natuurgebied en leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.  

  



12 

 

5 Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Het plangebied vormt een bedrijfsterrein met bebouwing en buitenruimte in een bosrijke omgeving in de 
gemeente Ambt Delden. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer wordt het plangebied als een 
weinig geschikt functioneel leefgebied voor zeldzame- en kritische (grondgebonden)diersoorten en als een 
ongeschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten beschouwd. Het is het niet uitgesloten dat het 
plangebied tot functioneel leefgebied van sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit 
onderstaande soortgroepen behoort:  

 vogels;  

 vleermuizen; 

 grondgebonden zoogdieren;  

 amfibieën; 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten (kleine vlotvaren), haften (oeveraas) en 
kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) omdat het onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze 
soorten of omdat het plangebied buiten het normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is 
niet aannemelijk dat soorten, of soortgroepen, die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan 
buiten het normale verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine 
grondgebonden zoogdieren en reptielen.  
 
5.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 19 februari 2019 tijdens de 
daglichtperiode (middag) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en 
potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief 
onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x60), zaklamp en 
zijn de in dit rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een 
warmtebeeldcamera (Helion Pulsar xq28), maar deze is niet gebruikt. 
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

 veldbezoek door ervaren ecoloog;1 

 aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

 Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

 Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

 Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  
 
Het weer tijdens het veldbezoek 
Onbewolkt, droog, temperatuur 8⁰C, wind 1-2 Bft. 
 
 
 
 

                                                             
1
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 
jaarlijks ca. 200 Quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland. Behalve beroepsmatig, is hij ook in de vrije tijd 
betrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek, waaronder verschillende projecten in het kader van de Netwerk Ecologische Monitoring (NEM-
VT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is hij voorzitter van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en bestuurslid van de 
Vleermuiswerkgroep Gelderland.  
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Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels omdat de meeste vogelsoorten in deze tijd van het jaar 
nog geen bezet nest hebben. Slechts enkele vogelsoorten vertonen territorium-indicerend gedrag 
(zingen/balts) in deze tijd van het jaar en slechts enkele soorten bezetten soms een nest in deze tijd van het 
jaar (o.a. huismus, merel, watervogels, houtduif en bosuil). Sommige trekvogels zijn al teruggekeerd op de 
broedplaats, maar het gros van de soorten moet nog arriveren uit de overwinteringsgebieden.  
 
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken 
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.  
  
Grondgebonden zoogdieren  
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar deze dieren, maar 
ongeschikt voor onderzoek naar voortplantingslocaties. Grondgebonden zoogdieren hebben namelijk geen 
zogende jongen in deze tijd van het jaar. Wel bezetten ze de nestplaats soms als normale rustplaats.  
 
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op 
de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, 
graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen.  
 
Vleermuizen  
De onderzoeksperiode is matig geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen omdat de 
meeste vleermuizen de winterrustplaats nog niet verlaten hebben om de zomerverblijfplaats te bezetten. 
Veel vleermuizen bezetten een winterverblijfplaats op enige afstand van de zomerverblijfplaatsen, soms tot 
meer dan 200km afstand. Gewone dwergvleermuizen hebben de winterrustplaats al wel verlaten en 
bezetten de zomerverblijfplaatsen, terwijl andere soorten, zoals laatvlieger en gewone grootoorvleermuis, 
nog in de winterrustplaats verblijven.  
 
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van 
vleermuizen in gebouwen en beplanting. Daarbij is gezocht naar vleermuizen en aanwijzingen die op de 
aanwezigheid van een verblijfplaats in de gebouwen duiden, zoals uitwerpselen en prooiresten. De 
potentiële geschiktheid van de gebouwen als verblijfplaats is onder andere beoordeeld op basis van 
bouwstijl, gebruikte materialen, mate van afwerking en staat van onderhoud. De beplanting is 
gecontroleerd op de aanwezigheid van potentiële verblijfplaatsen, zoals holen en gaten in de stam en een 
holle ruimte achter losse schors.  
 
De mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is 
bepaald op basis van een visuele beoordeling van de landschappelijke karakteristieken van het plangebied. 
Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode dat vleermuizen foerageren of lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute.  
 
Amfibieën  
De onderzoeksperiode is matig geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. In deze tijd van het 
jaar verblijven amfibieën nog in de winterverblijfplaats. Amfibieën zitten doorgaans diep weggekropen in 
hun winterrustplaats en zijn dan lastig waar te nemen. Soorten als bruine kikker en gewone pad bezetten 
soms ook een winterrustplaats in toegankelijke gebouwen. Een deel van de amfibieënpopulatie overwintert 
in de sliblaag van natte landschapselementen, zoals vijvers, poelen, vaarten en sloten.  
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Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 
het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 
 

 
5.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.  
 
Vogels  
Het plangebied wordt als functioneel leefgebied voor verschillende vogelsoorten beschouwd. Vogels 
benutten de buitenruimte als foerageergebied en vermoedelijk nestelen er jaarlijks vogels in nissen en 
overstekken van gebouwen, in/of opgeslagen goederen en in dichte vegetatie op de grond. Vogelsoorten 
die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel, houtduif, tjiftjaf en vink. Er zijn tijdens het veldbezoek 
geen huismussen in het plangebied waargenomen, maar gelet op de bouwstijl en het gebruik van het erf 
(bedrijfsterrein), wordt het plangebied als een ongeschikte nestplaats voor de huismus beschouwd. Er zijn 
in het plangebied geen aanwijzingen gevonden dat steen- of kerkuil een rust- of nestplaats bezet in het 
plangebied. De gebouwen zijn niet toegankelijk voor kerkuilen, en de besloten ligging van het plangebied, 
maakt het plangebied tot een ongeschikte habitat voor steenuilen.  
 

 
Opgeslagen (bouw)materialen; deze vormen een geschikte nestplaats voor de merel.  

 
Door het slopen van bebouwing en het verwijderen van bebouwing en beplanting tijdens de 
voortplantingsperiode, worden mogelijk bezette vogelnesten beschadigd en vernield. Als gevolg van het 
vernielen van bezette vogelnesten worden mogelijk eieren beschadigd of vernield of worden (jonge) vogels 
verwond of gedood. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied 
als foerageergebied voor vogels niet aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen opgeslagen goederen tijdens de voortplantingsperiode; 
- Slopen bebouwing tijdens de voortplantingsperiode; 
- Rooien beplanting tijdens de voortplantingsperiode; 

 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied 
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische 
grondgebonden zoogdiersoorten als egel, bunzing, steenmarter, huismuis, bruine rat, huisspitsmuis, 
bosmuis, haas, vos, gewone bosspitsmuis en rosse woelmuis. Voorgenoemde soorten benutten het 
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plangebied als foerageergebied en mogelijk bezetten soorten als egel, huismuis, bruine rat, huisspitsmuis, 
bosmuis, gewone bosspitsmuis en rosse woelmuis er ook een rust- en voortplantingslocatie. 
Grondgebonden zoogdieren kunnen een rust- en voortplantingslocatie bezetten in holen en gaten in de 
grond, in/onder opgeslagen goederen, groen en bladeren en toegankelijke bebouwing. Er zijn geen 
aanwijzingen gevonden de steenmarter een rust- of voortplantingslocatie bezet in het plangebied.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond 
en gedood en worden mogelijk rust- en verblijfplaatsen beschadigd en vernield. De functie van het 
plangebied als foerageergebied wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet aangetast. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen opgeslagen goederen; 
- Rooien beplanting; 
- Slopen bebouwing; 
- Bouwrijp maken bouwplaatsen;  

 
 

Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden die 
op de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in de bebouwing duiden. De beplanting in het 
plangebied is ongeschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. In de stammen van de (jonge) bomen 
ontbreken holen en de bomen hebben geen losse schors met een holle ruimte erachter. Een deel van de 
gebouwen in het plangebied beschikt over een (holle) spouw en pannendak en er zijn verschillende gaten 
en kieren waargenomen, zoals open stoorvoegen, die vleermuizen in staat stellen een verblijfplaats te 
bezetten in de spouw, de zolder of het dakvlak (incl. overstek). Vleermuissoorten die mogelijk een 
verblijfplaats in het plangebied bezetten zijn gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis 
en gewone dwergvleermuis. Vleermuizen kunnen de gebouwen benutten als zomer-, kraam- en 
paarverblijfplaats. Vanwege de massa van het vrij nieuwe kantoorgebouw langs de Langenhorsterweg, kan 
de aanwezigheid van een (regionale)winterrustplaats niet uitgesloten worden.  
 

 
Open stootvoegen in de buitengevel van een gebouw in het plangebied. De open stootvoegen vormen een potentiële 
invliegopening voor vleermuizen.  

 
Door het slopen van de gebouwen worden mogelijk vleermuizen verwond en gedood en worden mogelijk 
verblijfplaatsen beschadigd en vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen bebouwing; 
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Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het landschap, kan een goede 
inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als foerageergebied.  
 
Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als geschikt foerageergebied voor 
sommige vleermuissoorten beschouwd. Soorten als gewone grootoorvleermuis, gewone dwergvleermuis, 
ruige dwergvleermuis en laatvlieger foerageren mogelijk rond de bebouwing en opgaande beplanting in het 
plangebied. De betekenis van het plangebied als foerageergebied voor vleermuizen is vrij beperkt. 
Vermoedelijk bezetten de in het plangebied foeragerende vleermuizen een verblijfplaats in de omgeving 
van het plangebied. Het plangebied wordt niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen 
beschouwd.  
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied 
van vleermuizen niet aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  
Vliegroute 
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen gebruik maken van 
vliegroutes. Op basis van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het 
landschap kan een goede inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als vliegroute. 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een 
rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom 
geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft 
geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 
Amfibieën  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt het plangebied als een functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig kritische 
amfibieënsoorten als gewone pad, bastaardkikker, kleine watersalamander en bruine kikker beschouwd. 
Voorgenoemde soorten benutten de buitenruimte in het plangebied vermoedelijk als foerageergebied en 
mogelijk bezetten amfibieën er ook een (winter)rustplaats. Amfibieën kunnen een (winter)rustplaats 
bezetten in holen en gaten in de grond, onder bladeren, strooisel, opgeslagen goederen, afval en in 
toegankelijke gebouwen. Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied. Het plangebied ligt 
niet binnen het normale verspreidingsgebied van zeldzame amfibieënsoorten als rugstreeppad en 
kamsalamander. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging op enige afstand van geschikte 
voortplantingswateren, is de betekenis van het plangebied als functioneel leefgebied voor amfibieën vrij 
beperkt.  
 
Door het verwijderen van opgeslagen goederen, het rooien van beplanting en het bouwrijp maken van het 
plangebied, worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en worden mogelijk (winter)rustplaatsen 
beschadigd en vernield. De functie van het plangebied als foerageergebied wordt door uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten niet aangetast.  
 
 
 



17 

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 
- Verwijderen opgeslagen goederen; 
- Rooien beplanting;  
- Slopen (toegankelijke) gebouwen; 
- Bouwrijp maken plangebied;  

 
Overige soorten  
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  

 
5.4 Toetsingskader 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 
evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te 
verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.  
Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 
te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 
doden en vangen en de vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten opzettelijk beschadigen of 
vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke 
ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Overijssel van kracht.  
 
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt 
volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is 
er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.  
 
Zorgplicht  
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
 
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 
de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of 
3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 
 
Wettelijk kader 
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
 
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild 
levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om 
zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  
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5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten tijdens de voortplantingsperiode, worden mogelijk 
bezette vogelnesten beschadigd en vernield. Van de in het plangebied nestelende soorten is uitsluitend het 
bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Voor het verstoren/vernielen van bezette 
nesten (eieren) of het verwonden/doden van vogels kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen 
verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt 
beschouwd. Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen buiten 
de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de 
voorgenomen activiteiten uit te voeren is november2-februari.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode; 
- Bebouwing slopen buiten de voortplantingsperiode; 
- Opgeslagen goederen verwijderen buiten de voortplantingsperiode; 

 
Vleermuizen  
 
Verblijfplaatsen  
Door het slopen van gebouwen worden mogelijk vleermuizen verwond en gedood en worden mogelijk 
verblijfplaatsen beschadigd en vernield. Vleermuizen zijn beschermd en mogen niet verstoord, verwond of 
gedood worden en verblijfplaatsen zijn jaarrond beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden 
zonder ontheffing. In het kader van art. 1.11 (zorgplicht) dient zekerheid over de gevolgen voor vleermuizen 
verkregen te worden alvorens de activiteit, die mogelijk tot negatieve gevolgen leidt, uitgevoerd mag 
worden. Om de uitvoerbaarheid van de voorgenomen activiteit, in het kader van wet- en regelgeving voor  
beschermde soorten, vast te kunnen stellen, is inzicht nodig in de betekenis van de bebouwing voor 
vleermuizen. Inzicht in de functie en betekenis van de bebouwing voor vleermuizen, kan alleen verkregen 
worden door aanvullend onderzoek. Dergelijk onderzoek dient uitgevoerd te worden conform het 
vleermuisprotocol. 
 
Indien vleermuizen een verblijfplaats bezetten in de te slopen bebouwing, dient een ontheffing van de Wet 
natuurbescherming verkregen te worden.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Nader onderzoek naar de functie van de bebouwing voor vleermuizen; 
 
Foerageergebied  
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van vleermuizen niet negatief 
beïnvloed. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen 
 
Vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op mogelijke (essentiële) 
vliegroutes3 van vleermuizen in het plangebied. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot 
wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing 

                                                             
2
 Houtduiven kunnen tot eind oktober een bezet nesten hebben. 

3
 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  



19 

 

van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in 
het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen 
 
Grondgebonden zoogdieren  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond 
en gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield. Voor de 
grondgebonden zoogdiersoort die in het plangebied voorkomt geldt een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van een rust- en 
voortplantingslocatie’ of de soort is niet beschermd (huismuis, bruine rat). De functie van het plangebied 
als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en 
worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. Voor de amfibieënsoorten die in het 
plangebied voorkomen geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het 
‘beschadigen en vernielen van een rust- en voortplantingslocatie’. De functie van het plangebied als 
foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb. In het kader van de 
zorgplicht worden geen specifieke maatregelen voorgesteld.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
 
Zorgplicht 
In het kader van de zorgplicht worden geen specifieke maatregelen voorgesteld.   
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 
 

Soortgroep Functie  Beschermde 
soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten    Niet van toepassing, functie is 
niet beschermd   

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Rust- en 
voortplantingslocaties 

Diverse soorten    Niet van toepassing, vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling  

Geen 

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden en verwonden 
van dieren  

Diverse soorten  Niet van toepassing, vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 
(of soort is niet beschermd) 

Geen 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing, functie is 
niet beschermd  

Geen 

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Mogelijk diverse 
soorten   

Art. 3.1 lid 1, 3.1 lid 2 Werkzaamheden 
afstemmen op 
voortplantingsperiode van 
vogels 

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vogels Doden en verwonden 
van dieren  

Mogelijk diverse 
soorten   

Art. 3.1   Werkzaamheden 
afstemmen op 
voortplantingsperiode van 
vogels 

Vleermuizen   Verblijfplaats  Onbekend, 
mogelijk diverse 
soorten    

Art. 3.5 lid 2, lid 4 Nader onderzoek vereist  

Vleermuizen  Foerageergebied  Mogelijk diverse 
soorten   

Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen 

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vleermuizen  Doden en verwonden 
van dieren  

Onbekend, 
mogelijk diverse 
soorten    

Art. 3.5 lid 1  

Amfibieën  Foerageergebied   Mogelijk diverse 
soorten   

Niet van toepassing; functie is 
niet beschermd   

Geen 

Amfibieën  (winter)rustplaatsen Mogelijk diverse 
soorten   

Niet van toepassing, vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Amfibieën  Voortplantingsbiotoop Niet aanwezig Niet van toepassing   Geen 
Amfibieën Doden en verwonden 

van dieren 
Mogelijk diverse 
soorten    

Niet van toepassing, vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling  

Geen 

Overige soorten 
 

Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing   Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 
 

 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  

 
5.7 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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6 Conclusies  

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten4 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 
verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en 
doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader 
van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren 
en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren 
zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
Het plangebied behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende amfibieën-, vogel-, 
vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied 
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er 
een rust- en/of voortplantingsplaats, bezetten sommige amfibieënsoorten er een (winter)rustplaats,  
nestelen er vogels en bezetten vleermuizen een verblijfplaats in de te slopen bebouwing.   
In het plangebied nestelen alleen vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, niet het 
oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield 
worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het 
beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten.  
Voor de grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die mogelijk een rust- en/of voortplantingslocatie 
in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het 
‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er 
sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling.  
De bebouwing in het plangebied vormt een potentiële verblijfplaats voor vleermuizen en op basis van het 
uitgevoerde onderzoek (visuele inspectie), kan de aanwezigheid van een verblijfplaats niet uitgesloten 
worden. Nader onderzoek naar de functie en betekenis van bebouwing in het plangebied voor vleermuizen 
is noodzakelijk om de wettelijke consequenties van het slopen van de bebouwing duidelijk te krijgen. 
Geadviseerd wordt om het nader onderzoek uit te voeren conform het vleermuisprotocol. De functie van 
het plangebied als foerageergebied voor vleermuizen, amfibieën, vogels en grondgebonden zoogdieren 
wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet aangetast.  
 
Het plangebied ligt op ruime afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000 
behoren. Vanwege de ligging buiten beschermd (natuur)gebied en de lokale invloedsfeer van de 
voorgenomen activiteiten, hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op (beschermd) 
natuurgebied. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van 
gebiedsbescherming. 
 
Conclusie (algemeen):  
De wettelijke consequenties (soortbescherming) van de voorgenomen activiteiten kunnen op basis van het 
uitgevoerde onderzoek niet volledig in beeld gebracht worden. Voordat de bebouwing gesloopt mag 
worden, is nader onderzoek naar de functie en betekenis van de bebouwing voor vleermuizen vereist. Wel 
is duidelijk geworden dat er vogels in het plangebied nestelen en dat rekening gehouden dient te worden 
met bezette vogelnesten tijdens de uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Voor de aanwezige 
amfibieën en grondgebonden zoogdieren geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en 
verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’.  
Na uitvoering van het nader onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied, kunnen de 
wettelijke consequenties bepaald worden. Indien vleermuizen daadwerkelijk een verblijfplaats in het 
plangebied bezetten, is een ontheffing vereist om de gebouwen te mogen slopen.  
  

                                                             
4
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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Bijlage 
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht) 
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  
Bijlage 3. Fotobijlage 
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
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Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 
apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 
Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 
worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling 
of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 
230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 
zijn voldaan: 
 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  
 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 
zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 
gericht op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 
oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 
verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 
soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de 
intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht 
houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de 
zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 
vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 
soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 
gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 
vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 
verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
 
Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 
en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 
ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 
gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’  waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt  bescherming behoeven.  
 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 
soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 
soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Op basis van door PS vastgestelde verordeningen d.d. 4 maart 2019. 
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
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1 Inleiding  
 

1.1 Aanleiding  
Er zijn plannen voor herontwikkeling van een bedrijfslocatie aan de Langenhorsterweg 6 te Ambt Delden. Het 
voornemen is de alle bestaande bebouwing te slopen om plek te maken voor woningbouw. In verband met 
de voorgenomen sloop van de bebouwing, hebben medewerkers van Ecologisch adviesbureau Natuurbank 
Overijssel, de gebouwen onderzocht op verblijfplaatsen van vleermuizen.  
 
Uit een visuele beoordeling van het gebouwen door een medewerker van Natuurbank Overijssel (d.d. 19 
februari 2019) kwam naar voren dat de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in de te slopen 
bebouwing, op basis van een visuele inspectie, niet uitgesloten kon worden. Gelet op de aard van de 
aanwezige bebouwing moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van een zomer-, winter, 
kraam- en paarverblijfplaats van verschillende vleermuissoorten, in het bijzonder laatvlieger, gewone 
dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en ruige dwergvleermuis.  
 
In het kader van de zorgplicht (Art. 1.11 Wet natuurbescherming) moet voorafgaand aan een ingreep, welke 
mogelijk negatieve effecten kan hebben op beschermde diersoorten, een effectbeoordeling plaats vinden. 
Omdat met een visuele inspectie de functie en betekenis van de aanwezige bebouwing voor vleermuizen niet 
vastgesteld kan worden, is gericht onderzoek noodzakelijk.  
 
Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn strikt beschermd zijn, mogen ze alleen negatief beïnvloed worden 
indien een ontheffing van de Wet natuurbescherming is verkregen.  
 
In voorliggend rapport worden de bevindingen van onderzoek naar de functie van de bebouwing voor 
vleermuizen gepresenteerd. De rapportage wordt afgesloten met het vaststellen van de wettelijke 
consequenties en eventuele vervolgstappen.  
 

1.2 Doel  
Om de functie van het gebouw voor vleermuizen vast te kunnen stellen is specifiek onderzoek uitgevoerd in 
de periode juni – oktober 2019. Het onderzoek is uitgevoerd conform het Vleermuisprotocol 20171.  
 
Onderzoeksvraag  
Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te geven op onderstaande onderzoeksvragen: 
 

1. Welke functie(s) hebben de gebouwen in het plangebied voor vleermuizen? Welke soorten en hoeveel 
dieren bezetten een verblijfplaats in het gebouw?  

2. Waar bezetten vleermuizen een verblijfplaats in de bebouwing? 
3. Bezet de steenmarter een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied? 

  

                                                             
1
 Dit protocol  is ook in 2019 geldig. 
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2 Het onderzoeksgebied 

 
2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd op het adres Langenhorsterweg 6 te Ambt Delden. Het ligt in het buitengebied, 
circa 2,6 kilometer ten noordwesten van de woonkern Delden. 
 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied vormt een bedrijfsterrein en bestaat uit bebouwing, erfverharding en buitenruimte 
bestaande uit braakland en grasland. Op het buitenterrein liggen bouwmaterialen en productiemiddelen, 
zoals stalen vaten en machineonderdelen opgeslagen. Op het erf staan zeven gebouwen, waarvan sommigen 
aan elkaar gebouwd zijn. De gebouwen zijn van verschillende ouderdom, bouwstijl en kennen een 
verschillend gebruik. De gebouwen zijn allemaal gebouwd van bakstenen en gedekt met golfplaten of 
dakpannen. Sommige gebouwen beschikken over een holle of geïsoleerde spouw. Verspreid in het 
plangebied staan enkele jonge bomen (o.a. berken) en heesters. Op onderstaande luchtfoto wordt de ligging 
van het plangebied op een luchtfoto weergegeven. Voor een verbeelding van het plangebied wordt verwezen 
naar de fotobijlage. 
 

 
Detailopname van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: pdok). 
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Detailopnames van het onderzochte gebouw.  

 

 
3 Voorgenomen activiteiten  
 

3.1 Algemeen  
Het voornemen is alle bebouwing in het plangebied te slopen om het vervolgens geschikt te maken t.b.v. 
woningbouw.  
 

 

4 Het onderzoek 

 

4.1 Methode 
 
Vleermuizen  
Voor het in kaart brengen van vleermuizen is zowel visueel als auditief geïnventariseerd. Met behulp van een 
heterodyne batdetector met opname- en vertragingsfunctie (type:Petterson D240x) is de echolocatie die 
vleermuizen uitzenden voor ons hoorbaar gemaakt. Wanneer op basis van frequentie, klank en ritme niet 
met 100% zekerheid de soort bepaald kon worden, is een opname gemaakt op een extern opname 
apparatuur (type: Zoom H2n). Door de dieren ook zoveel mogelijk visueel waar te nemen is de determinatie 
geverifieerd en is het gedrag (en daarmee vaak de functie van het gebied) vastgesteld. Dit onderzoek is 
specifiek gericht op het in kaart brengen van verblijfplaatsen, soortsamenstelling en gebiedsgebruik. Tijdens 
het onderzoek is ook gebruik gemaakt van een warmtebeeldcamera (Pulsar Helion xq28). Een dergelijke 
camera is van grote meerwaarde bij het waarnemen met zwermende dieren, tijdens het in- en uitvliegen van 
de verblijfplaats, tijdens de baltsperiode en voor het waarnemen van vleermuizen met een extreem zachte 
sonar, zoals de gewone grootoorvleermuis.  
 
Het onderzoek is opgezet om duidelijkheid te krijgen over de functie van de bebouwing in het plangebied als 
verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuizen. Het onderzoek is afgestemd op het mogelijk voorkomen 
van alle gebouwbewonende soorten. Het gebouw lijkt geschikt als zomer-, kraam-,  paar- en massa-
winterverblijfplaats.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd door te posten met een batdetector nabij het te verbouwen gebouw. De 
onderzoeker heeft het onderzoeksgebied te voet bezocht waarbij specifiek gelet is op uit- en invliegende 
dieren en baltsende mannelijke gewone- en ruige dwergvleermuizen in het najaar. Alle bezoeken zijn 
uitgevoerd door één onderzoeker. Gelet op de omvang van het object is dat voldoende om een goed beeld te 
krijgen van mogelijk aanwezige vleermuizen.  
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Onderzoekers  
Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.Leemreise (hoofdonderzoeker) en E. Leemreise. P. Leemreise is een 
ervaren onderzoeker, welke sinds 2009 actief is met vleermuisonderzoek in Nederland en reeds 32 jaar actief 
betrokken bij vogelonderzoek. Jaarlijks onderzoekt hij 20-25 van dergelijke locaties op de aanwezigheid van 
een verblijfplaats van vleermuizen. Naast beroepsmatig onderzoek is hij ook vrijwillig actief bij  
vleermuisonderzoek (monitoring). Zo telt hij jaarlijks twee maal een route in de Achterhoek op vleermuizen 
in het kader van het Meetnet Ecologische Monitoring. Dit onderzoek wordt gecoordineerd door de 
Zoogdiervereniging, in samenwerking met het CBS. E. Leemreise heeft enkele jaren ervaring met 
vleermuisonderzoeker en assisteerd veelal op locaties waar meerdere waarnemers wenselijk zijn. Zij heeft 
wel de kennis en ervaring om zelfstandig onderzoek uit te voeren. Beide onderzoekers beschikken over 
batdetector.  
 
Bezoeken  
 
Vleermuizen  
Voor het in beeld brengen van de betekenis van de bebouwing voor vleermuizen zijn zes verschillende 
bezoeken aan het onderzoeksgebied gebracht. De bezoeken in juni en juli zijn uitgevoerd voor het in kaart 
brengen van kraam- en zomerverblijven, het bezoek in september en oktober is uitgevoerd voor het 
vaststellen van paarverblijven van de gewone dwergvleermuis. Er zijn geen specifieke bezoeken tijdens het 
middernachtzwermen (eind augustus, begin september) uitgevoerd om dat de bebouwing in het plangebied 
ongeschikt is als massa-winterverblijfplaats (te weinig massa of bouwvolume en geen gebufferde delen van 
het gebouw zoals loggia’s). De toegepaste onderzoeksmethode is gebaseerd op het vleermuisprotocol 2017. 
In onderstaande tabel worden de verschillende bezoekdata weergegeven.  
 
bezoekdatum tijdstip Zon op / zon 

onder  
n-onder-
zoekers 

Doel Weersomstandigheden 

3-6-2019 22:00-0:00 21:49 2 Zomerverblijfplaatsen 
& kraamkolonies 

Half bewolkt, 17⁰C, droog, wind 
2-3 Bft 

28-6-2019 3:00-5:00 5:14 2 Zomerverblijfplaatsen 
& kraamkolonies 

Bewolkt, 13⁰C, droog, wind 1-2 
Bft 

4-7-2019  22:00-0:00 21:49 1 Zomerverblijfplaatsen 
& kraamkolonies 

Bewolkt, 22⁰C, droog, windstil  

5-7-2019 21:20 – 23:45 21:49 2 Zomerverblijfplaatsen 
& kraamkolonies 

Bewolkt, 22⁰C, droog, windstil  

16-9-2019  20:30-22:30 19:47 1 Paarverblijfplaats  Half bewolkt, 14⁰C, droog (na 
bui), windstil 

14-10-2019 20:15-22:15 18:42 1 Paarverblijfplaats Bewolkt, 14⁰C, droog, windstil 

Bezoekschema vleermuisonderzoek in het plangebied. 

 
Overige soorten 
Tijdens het veldbezoek is behalve naar vleermuizen, ook gekeken naar andere beschermde soorten met een 
rust- of voortplantingsplaats in het gebouw, zoals de steenmarter.  
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4.2 Resultaten 
 
Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen  
Tijdens het onderzoek is een kraamkolonie van de gewone dwergvleermuis vastgesteld in één van de te 
slopen gebouwen in het plangebied. Het betreft het hoge gebouw in de noordoosthoek van het plangebied. 
Tijdens het ochtendbezoek van 28 juni werden enkele zwermende dieren waargenomen rond het gebouw en 
tijdens het avondbezoek van 4 juli werden enkele uitvliegende dieren waargenomen. De dieren vliegen 
binnen en uit via een opening tussen de betimmering van het overstek en de buitengevel, helemaal in de nok 
van het gebouw. Vleermuizen bezetten een verblijfplaats in de spouw, of de holle ruimte tussen dakpannen 
en betimmering van het overstek. Omdat op 4 juli geen volledige telling kon worden uitgevoerd, is op 5 
specifiek een telling uitgevoerd van uitvliegende dieren. Er werden toen 92 uitvliegende gewone 
dwergvleermuizen geteld, net als 2 uitvliegende laatvliegers. Er zijn opnamen gemaakt met een infrarood-
camera van de uitvliegende dieren. Op 5 juli is gestopt met tellen, toen de eerste dieren alweer 
binnenvlogen.  
 
 

 
Verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis en laatvlieger in het plangebied.  

 
 
Er zijn tijdens de najaarsronden geen paarverblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied vastgesteld. Het 
gebouw wordt niet beschouwd als massa-winterverblijfplaats. Gewone dwervleermuizen bezetten doorgaans 
de kraamkolonie niet buiten de kraamtijd. Mogelijk bezette de laatvliegers de zomerverblijfplaats ook in de 
wintermaanden. Over de ecologie van de laatvlieger is nog maar weinig bekend.  
 
Overige soorten  
Er zijn tijdens het veldwerk geen aanwijzingen gevonden dat andere beschermde diersoorten, zoals de 
steenmarter,  een rust- of voortplantingsplaats bezetten in het plangebied.  
 

 
4.3 Wettelijke consequenties  
 
Vleermuizen  
Vleermuizen mogen niet verstoord worden en hun verblijfplaats mag niet beschadigd of vernield worden 
zonder ontheffing. Om de vleermuizen te mogen verstoren en om de verblijfplaats te mogen vernielen dient 
een ontheffing aangevraagd te worden.  
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Ontheffing 
Een ontheffing (of een vrijstelling) wordt uitsluitend verleend, als voldaan is aan elk van de volgende drie 
cumulatieve voorwaarden:  
a Geen andere bevredigende oplossing;  
b Sprake van een in de wet genoemd belang;  
c Geen verslechtering/afbreuk aan de staat van instandhouding  van de soort. 
 
Indien door een handeling verbodsbepalingen overtreden worden, moet door de initiatiefnemer worden 
aangetoond dat er geen andere bevredigende oplossingen voor de handeling zijn (waardoor de 
verbodsbepalingen niet overtreden zullen worden).  
 
Het zoeken naar alternatieven dient op verschillende wijzen plaats te vinden. Het is aan het bevoegd gezag 
om de alternatieve oplossingen te beoordelen en hierover te besluiten. De vraag of er een bevredigende 
andere oplossing is, bestaat uit drie delen:  
1 Wat is het probleem of de specifieke situatie waarom de  handeling plaatsvindt?  
2 Zijn er andere oplossingen voor dit probleem?  
3 Indien er andere oplossingen zijn, welke gevolgen heeft dit dan  voor de verbodsbepalingen? 
 
Bij andere oplossingen kan gedacht worden aan alternatieve locaties, andere ontwerpen of inrichting van het 
plan, of andere uitvoering van de handelingen. Of een oplossing ‘bevredigend’ is, hangt af van de 
onderbouwing die gebaseerd moet zijn op objectieve en controleerbare gegevens. De gekozen oplossing 
moet beperkt worden tot het doel om het probleem of de specifieke situatie oplossen 
 
Ontheffingen kunnen alleen verleend worden als de handeling wordt uitgevoerd overeenkomstig een 
wettelijk belang. Voor vleermuizen op deze locatie is onderstaand belang van toepassing: 
 
“in het belang van de volksgezondheid, de openbare  veiligheid of andere dwingende redenen van groot  
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of  economische aard en met inbegrip van voor het 
milieu  wezenlijke gunstige effecten” 
 
 
Conclusie 
Indien bevoegd gezag overtuigd kan worden, dat het gebouw gesloopt moet worden (er zijn géén 
alternatieve locaties/het gebouw kan niet ingepast worden) en bovengenoemd wettelijk belang is van 
toepassing, dan kan een ontheffing verleend worden.  
 
Als voorwaarde zal in de ontheffing opgenomen worden dat er mitigerende en compenserende maatregelen 
genomen moeten worden. Het vervangen van een kraamkolonie en zomerverblijfplaatsen van laatvliegers is 
geen sinecure. Zo dient er een kraamkast geplaatst te worden op het gebouw gedurende minimaal één 
kraamseizoen en dient deze kast behouden te blijven tot er een vervangende geschikte verblijfplaats 
beschikbaar is, waarna de kast nabij deze duurzame nieuwe verblijfplaats geplaatst wordt.  
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5 Samenvatting en conclusies  

In de zomer en najaar van 2019 is de functie van bebouwing aan de Langenhorsterweg 6 te Ambt Delden 
onderzocht op de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen. Het onderzoek is uitgevoerd volgens 
het daarvoor geldende protocol en is volledig en onder gunstige weersomstandigheden uitgevoerd.  
 
Uit het onderzoek is gebleken dat de gewone dwergvleermuis een kraamkolonie bezet in één van de te 
slopen gebouwen en dat de laatvlieger een zomerverblijfplaats in hetzelfde gebouw bezet. Om het gebouw 
te mogen slopen dient een ontheffing aangevraagd te worden.  
 

6 Geldigheid  

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk geldende richtlijnen. Het bevoegde gezag (provincie 
Overijssel) hanteert de volgende definitie voor de geldigheid van onderzoeken naar beschermde soorten:  
“Onderzoeksgegevens mogen maximaal 3 jaar oud zijn in gebieden waar weinig of geen ruimtelijke of 
kwalitatieve veranderingen zijn opgetreden in de afgelopen drie jaar. In gebieden waar dit niet voor geldt, 
moeten de gegevens recenter zijn.”   
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Laagland Archeologie heeft in  februari 2019 een Bureauonderzoek en Inventariserend 
veldonderzoek – verkennende en karterende fase uitgevoerd aan de Langenhorsterweg 
6te Ambt Delden. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure 
vanwege het voornemen op het terrein woningen te realiseren.  

Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. 
Hiertoe zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld (zie paragraaf 1.6). 

Het plangebied ligt in een zone met een gordeldekzandrug op grondmorenewelvingen. 
Bodemkundig ligt het gebied in een zone met haarpodzolgronden. In het plan- en 
onderzoeksgebied zijn geen bekende archeologische waarden  geregistreerd. In de 
directe omgeving van het onderzoeksgebied bevinden zich een grafveld uit de IJzertijd 
en een havezate uit de Nieuwe tijd. Op basis van het bureauonderzoek worden resten 
verwacht uit de periode Neolithicum – Nieuwe tijd. 

Het verkennende booronderzoek had tot doel het verwachtingsmodel te toetsen en 
zonodig aan te vullen. De karterende boringen hadden tot doel eventuele vindplaatsen 
op te sporen. Ook hiertoe zijn onderzoeksvragen opgesteld (paragraaf 5.2 Hiertoe zijn 
verspreid over de toegankelijke delen van het plangebied verkennende boringen gezet 
met een edelmanboor van 7 cm diameter. Op kansrijke locaties is direct opgeschaald 
naar karterend booronderzoek. Hiertoe is een edelmanboor met een boordiameter van 
15 cm gebruikt; de opgeboorde lagen zijn op archeologische indicatoren gezeefd over 
een maaswijdte van 4 mm. 

Uit het booronderzoek blijkt dat de bodem op veel plekken tot in de C-horizont is 
verstoord. Op twee plaatsen is nog een intacte B-horizont aangetroffen.  Er zijn geen 
archeologische indicatoren aangetroffen. De kans dat het gebied nog archeologische 
resten met een intacte archeologische context bevat wordt laag geacht. 

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt geadviseerd geen 
archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren. De implementatie van 
dit advies is in handen van de bevoegde overheid, de gemeente Hof van Twente. De 
gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door haar deskundige, de heer A. Vissinga 
(regio-archeoloog), 038 – 421 32 57, mail albert.vissinga@hetoversticht.nl. 
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De aanleiding voor het onderzoek vormt de geplande bouw van nieuwe woningen 
aan de Langenhorsterweg 6 te Ambt Delden, gemeente Hof van Twente (OV). 
Hiertoe is een bestemmingsplanwijziging vereist. De gemeente Hof van Twente heeft 
een eigen archeologiebeleid. Op basis van het bestemmingsplan dient archeologisch 
onderzoek uitgevoerd te worden om aan te tonen dat eventueel aanwezige 
archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad door 
de geplande bouwactiviteiten. 

Het plangebied betreft de Langenhorsterweg 6 in Ambt Delden, gemeente Hof van 
Twente (OV), zie onderstaande afbeelding. 

 

 

 

Afbeelding 1. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied. 

Het plangebied heeft een omvang van circa 7800 m2. Voor een beter begrip van de 
bodemkundige omstandigheden en de archeologie van de planlocatie is een groter 

1  INLEIDING 

1.1 AANLEIDING ONDERZOEK 

1.2 AFBAKENING PLAN- EN ONDERZOEKSGEBIED 
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gebied bestudeerd. Een zone van 500 m rondom het plangebied wordt voldoende 
geacht om de archeologische potentie van het plangebied in kaart te brengen. Deze 
zone wordt aangeduid als ‘onderzoeksgebied’. 
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Het plangebied heeft momenteel een bedrijfsfunctie. Een deel van het terrein is nu 
nog bebouwd. In de toekomst  zal de huidige bebouwing plaatsmaken voor 
nieuwbouwwoningen. De ingrepen vinden plaats binnen het plangebied. De diepte 
van de geplande verstoring is nog niet bekend, maar reikt vermoedelijk overwegend 
niet dieper dan ongeveer 100 cm –mv. Rioleringsbuizen kunnen dieper aangelegd 
worden.  

 

Afbeelding 2: Situatieschets van de nieuwbouwplannen in het plangebied. 

Volgens het bestemmingsplan buitengebied Hof van Twente Veegplan 2018, artikel 
artikel 38 ligt het plangebied in een zone met archeologische verwachting 2. Dit 
houdt in dat archeologisch onderzoek verplicht is bij grondbewerkingen die dieper 
zijn dan 0,40 m vanaf het maaiveld en het te bebouwen oppervlak groter is dan 
5000 m2. De omvang van de geplande ingrepen overschrijdt deze grenzen.  

 

Het uitgevoerde onderzoek behoort tot de eerste fasen in het huidige archeologische 
onderzoeksproces (zie bijlage 1). Het bureauonderzoek heeft tot doel een 
archeologisch verwachtingsmodel op te stellen aan de hand van bestaande bronnen, 
en te bepalen of en zo ja welke delen van het plangebied in aanmerking komen voor 
vervolgonderzoek. Het verwachtingsmodel wordt getoetst en zo nodig aangevuld 
door middel van een verkennend booronderzoek. Op grond van de resultaten van dit 
onderzoek kan worden beoordeeld of en zo ja, welke vorm van vervolgonderzoek 
nodig is om de archeologische waarde van het gebied te kunnen vaststellen.  

1.4 HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMSTIG GEBRUIK 

1.5GEMEENTELIJK BELEID 

1.6 ONDERZOEKSDOEL 
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Voor realisering van de doelstelling wordt de volgende vraagstelling gehanteerd: 
 Wat is de fysisch-geografische situatie van het gebied? 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog intact? Wat is 
de invloed van de geomorfologische en bodemkundige aspecten van het plangebied op 
bewoning en gebruik in het verleden? 

 Welke bekende archeologische waarden (complextype, archeologische periode) 
bevinden zich in het plan- en onderzoeksgebied? 

 Wat is bekend over het historisch gebruik van het plangebied? 

 Wat is de specifieke verwachting van het plangebied ten aanzien van archeologische 
waarden? (datering, complextype, omvang, diepteligging, gaafheid en conservering, 
locatie, uiterlijke kenmerken (artefacten en type indicatoren), mogelijke verstoringen)?  
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In dit hoofdstuk worden de relevante landschappelijke ontwikkeling en huidige 
bodemkundige situatie beschreven. Tevens wordt ingegaan op de bekende 
archeologische waarden in de omgeving van het plangebied en de historische 
situatie. Voor wat betreft de in de tekst genoemde archeologische perioden wordt 
verwezen naar bijlage 2. 

Geomorfologie 

Op de geomorfologische kaart (bijlage 3) ligt het plangebied op de flank van een 
gordeldekzandrug, bovenop grondmorenewelvingen. Deze grondmorenewelvingen 
zijn ontstaan in de voorlaatste ijstijd(Saalien, 238  -126 duizend jaar geleden) onder 
invloed van landijs. De gordeldekzandrug heeft zich in de laatste fasen van de 
laatste ijstijd (Weichselien, 116 11,7 duizend jaar geleden) op de 
grondmorenewelvingen afgezet. Ten oosten van het plangebied bevindt zich een 
dalvormige laagte, terwijl ten westen een vlakte van deels verspoelde dekzanden 
ligt. Op de geraadpleegde paleogeografische kaarten is in het plangebied geen 
veenvorming aangegeven.  

Op het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), zie bijlage 4 is de dekzandrug 
waarop het plangebied ligt goed te herkennen. Te zien is dat het plangebied zich wat 
meer op de flank van de dekzandrug bevindt.  

2 INVENTARISATIE 

2.1 INLEIDING 

2.2 LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 
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Afbeelding 2. Detailopname van het plangebied op het AHN. 

 

Bodem 

Bodemkundig (bijlage 6) ligt het gebied in een zone met haarpodzolen van 
zwaklemig, fijn zand (Hd21). Daarom heen bevindt zich een zone met veldpodzolen 
van zwaklemig, fijn zand (Hn21). Haarpodzolgronden komen tot ontwikkeling op de 
hoger gelegen, goed ontwaterde zandgronden, terwijl veldpodzolen vooral op de 
lager gelegen, minder goed ontwaterde zandgronden liggen. Door de goede 
ontwatering en niet zurige omstandigheden is dit bodemtype wel geschikt voor de 
vroegere langbouwmethoden.  

Rondom het plangebied bevinden zich op enkele plaatsen hoge zwarte 
enkeerdgronden. Wat duidt op plaggenbemesting met heideplaggen. Dit gebruik 
nam met name in de middeleeuwen grote vormen aan. Het plangebied zelf lijkt op 
basis van het bodemtype echter niet gebruikt te zijn geweest als landbouwgrond.  

Bijlage 7 toont de locaties van de bekende archeologische waarden en de 
uitgevoerde archeologische onderzoeken in de omgeving van het plangebied. In het 
plan- en onderzoeksgebied zijn geen bekende waarden geregistreerd.  
  

2.3 ARCHEOLOGIE 

2.3.1 BEKENDE ARCHEOLOGISCHE WAARDEN 
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WAARNEMINGS- 

NUMMER 

DATERING COMPLEXTYPE/BESCHRIJVING 

1291 BronsL- IJzV Grafveld (AMK nr 73) handgevormd aardewerk 

21574 MELB- NTL Bewoning inclusief verdediging, enkele aardewerk vondsten en 
bewoningssporen van Havezate ‘t Warmink.  

Tabel 2. Waarnemingen in de directe omgeving van het onderzoeksgebied. 

AMK-terreinen ( = Archeologische Monumentenkaart) zijn terreinen waarvan bekend 
is dat zich archeologische resten in de grond bevinden. Het archeologisch belang 
daarvan is bovendien gewaardeerd. Zo zijn er AMK-terreinen van archeologisch 
belang, hoog, zeer hoog archeologisch belang en wettelijk beschermde AMK-
terreinen van zeer hoog archeologisch belang). 

In de directe omgeving van het onderzoeksgebied liggen twee AMK-terreinen. De 
eerste is Havezate ’t Warmink (AMK-terrein 15495). Het terrein ligt ongeveer 850 
meter ten zuidwesten van het plangebied. Het betreft hier een gesloten complex uit 
de Middeleeuwen- Nieuwe tijd met een hoge archeologische waarde. 

Een tweede terrein is AMK terrein 73, is een terrein van zeer hoge archeologische 
waarde een heeft een beschermde status. Het gaat hier om grafveld de Haarbelt, 
waar zich 13 grafheuveltjes bevinden, die op basis van aangetroffen aardewerk zijn 
gedateerd op de late Bronstijd – vroege IJzertijd.  

Op de gemeentelijke verwachtingskaart (bijlage 5) ligt het plangebied in een gebied 
met een middelhoge verwachtingswaarde archeologie. 

In de omgeving van het plangebied heeft niet  eerder archeologische onderzoek 
plaatsgevonden 
  

2.3.2 WAARNEMINGEN 

2.3.3 AMK-TERREINEN 

2.3.4  GEMEENTELIJKE VERWACHTINGSKAART 

2.3.5  EERDER ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 
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Op de eerste kadastrale kaart (circa 1832)1 is het plangebied en haar omgeving nog 
onbebouwd (zie onderstaande afbeelding). Het terrein is op de OAT (Oorspronkelijke 
Aanwijzende Tafel) aangeduid als heidegebied. Aan de zuidkant van het plangebied 
is een oude weg zichtbaar. Op de kadastrale kaart is deze aangeduid als ‘de Grote 
weg’. Vanaf de kaart van 1850 komen hier de huidige Schoolstraat en 
Langenhorsterweg aan de noord en oost kant van het plangebied bij. Op de kaart 
van 1893 is de ‘Grote weg’ verdwenen. 

 

Afbeelding 4. Uitsnede uit de eerste kadastrale kaart, circa 1832. De locatie van het 
plangebied is rood omcirkeld. Geel: hooiland, beige: bouwland, lichtgroen: 
weideland, donkergroen: bos/opgaand hout, paars: heide, oranje: onverharde weg. 
Bron: hisgis.nl. 

                                                

1 bron: hisgis.nl 

2.4 HISTORIE 
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Op de topografische kaart van 1893 (zie afbeelding 55) is het plangebied onbebouwd 
en nog niet ontgonnen heidegrond. 

Afbeelding 5. Uitsnede uit de topografische kaart van 1893 . Bron: topotijdreis.nl. 

Op de topografische kaart van 1912 is er voor het eerst bebouwing aangegeven op 
het plangebied (zie afbeelding 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6. Uitsnede uit de topografische kaart van 1912 . Bron: topotijdreis.nl. 
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Vanaf 1955 wordt op de topografische kaarten de bebouwing in het plangebied 
aangeduid als zuivelfabriek (zie afbeelding 7). Geleidelijk aan wordt de bebouwing op 
het terrein verder uitgebreid, naar de omvang die het nu ongeveer heeft.  

Afbeelding 7. Uitsnede uit de topografische kaart van 1955 . Bron: topotijdreis.nl. 
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De conclusie wordt gegeven aan de hand van de beantwoording van de 
onderzoeksvragen uit paragraaf 1.6. 

 Wat is de fysisch-geografische situatie van het gebied? 

Het plangebied ligt op een dekzandrug. Op het AHN is deze dekzandrug nog 
zichtbaar als een verhoging in het landschap.  

Bodemkundig ligt het gebied op een haarpodzolgrond. De goede ontwatering maakte 
het gebied mogelijk interessant voor vroege landbouw. Rondom zijn op enkele 
plekken hoge zwarte enkeerdgronden aangetroffen, wat duidt op plaggenbemesting 
in de vorm van heide plaggen vanaf de middeleeuwen. Het gebied zelf lijkt op basis 
van de bodemkundige en historische kaarten echter niet in gebruik te zijn geweest 
als landbouwgrond.   

 
 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog intact? Wat is 

de invloed van de geomorfologische en bodemkundige aspecten van het plangebied op 
bewoning en gebruik in het verleden? 

Op basis van het AHN lijkt het terrein nog redelijk intact te zijn. Mogelijk is het 
terrein voor de bebouwing wel enigszins geëgaliseerd.  

Op grond van de bodemkaart is podzolvorming te verwachten in het gehele 
plangebied. Met name in het noordelijke deel van het plangebied is bodemverstoring 
te verwachten als gevolg van de bouw van de zuivelfabriek.  

Gezien de hoge ligging is het terrein mogelijk aantrekkelijk geweest voor bewoning. 

 
 Welke bekende archeologische waarden (complextype, archeologische periode) 

bevinden zich in het plan- en onderzoeksgebied? 

In het plan- en onderzoeksgebied zijn geen bekende archeologische waarden  
geregistreerd. In de directe omgeving van het onderzoeksgebied ligt een grafveld uit 
de late Bronstijd – vroege IJzertijd. Deze bevindt zich net als het plangebied aan de 
flank van de dekzandrug. 

 
 Wat is bekend over het historisch gebruik van het plangebied? 

In historische tijden (vanaf circa 1832) werd het terrein omschreven als 
onontgonnen en onbebouwd heidegebied. Ook in latere tijden is het terrein lange tijd 
onbebouwd. Pas vanaf 1912 is er op de historische kaarten bebouwing in het 
plangebied te zien. Vanaf 1955 wordt er op de kaarten gesproken van een 
zuivelfabriek op het terrein van het plangebied. Die zich in de navolgende jaren 
steeds iets verder uitbreidde.  

3 CONCLUSIE  
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In dit hoofdstuk wordt een gespecifieerde verwachting voor het gebied gegeven op 
basis van de laatste onderzoeksvraag in par. 1.5. 
 

 Wat is de specifieke verwachting van het plangebied ten aanzien van archeologische 
waarden? (datering, complextype, omvang, diepteligging, gaafheid en conservering, 
locatie, uiterlijke kenmerken (artefacten en type indicatoren), mogelijke verstoringen)? 

Op de dekzandrug geldt een hoge verwachting voor archeologische resten. Het kan 
daarbij gaan om resten van het neolithicum tot en met de nieuwe tijd.  

Deze resten zijn te verwachten in de top van de natuurlijke ondergrond, mogelijk 
dicht onder het maaiveld onder een bouwvoor of eventuele ophogingslaag. De 
natuurlijke bodem wordt hier gevormd door dekzand waarin zich een podzol heeft 
ontwikkeld. Eventuele resten bestaan uit vuursteenstrooiingen (voornamelijk 
neolithicum, in mindere mate bronstijd en ijzertijd). Daarnaast kan 
(gefragmenteerd) aardewerk worden verwacht, evenals houtskool, verbrande 
huttenleem en natuursteen. Vanaf ongeveer de 17e eeuw is ook baksteen te 
verwachten (rurale gebieden; in bewoningskernen al eerder). Deze 
vondstcategorieën bevinden zich aan of in het pleistocene zand, direct onder een 
bouwvoor. Daarnaast kunnen grondsporen worden verwacht. Het gaat daarbij 
overwegend om paalkuilen, greppels en afvalkuilen en dergelijke. Deze bevinden 
zich in de top van de pleistocene ondergrond en kunnen zich tot op grote diepte 
uitstrekken. 

Eventuele nederzettingen uit de steentijd hebben een omvang van 50 – 200 m2 
(kleine variant) of 200 – 1000 m2 (middelgrote variant). Nederzettingen uit de 
periode bronstijd – middeleeuwen hebben meestal een omvang tussen 500 – 2000 
m2 (huisplaats) of meer dan 8000 m2 (dorp).2 

 

 

 

                                                

2 bron: Tol e.a., 2006. 

4  VERWACHTINGSMODEL  
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Het veldonderzoek heeft tot doel om meer inzicht te verkrijgen in de fysische situatie 
in het plangebied. Het dient de in het plangebied aanwezige bodems, de mate van 
verstoring en de aanwezigheid van potentiële archeologische niveaus in kaart te 
brengen. Aan de hand daarvan kan er voor het plangebied een gespecificeerd 
verwachtingsmodel worden opgesteld dat gedetailleerder en nauwkeuriger is dan een 
verwachtingsmodel dat louter gebaseerd is op bronnen en globalere bodem- en 
geomorfologische kaarten. 

Het veldonderzoek bestond uit het zetten van verkennende boringen, aangevuld met 
karterende boringen. De boringen zijn verspreid over de onbebouwde en 
toegankelijke delen van het plangebied gezet (zie  afbeelding 28).  

 

Afbeelding 8. Plangebied met locatie gezette boringen. 

De boringen zijn ingemeten met GPS met een nauwkeurigheid van 2 m en 
uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. In boringen 1 en 8 
werd nog een intacte B-horizont aangetroffen. Daarom is besloten om op die plekken 

5 VELDONDERZOEK  

5.1 BESCHRIJVING ONDERZOEKSMETHODIEK 
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nog enkele karterende boringen te doen met een 15 cm boor.  Relevante lagen van 
deze boorkernen zijn gezeefd over een maaswijdte van 4 mm. De boorkernen zijn 
visueel geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren. Het 
bodemprofiel is beschreven volgens de norm NEN 5104 en ASB. De NAP-
maaiveldhoogtes van de boringen zijn bepaald aan de hand van het AHN. De 
profielbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 9. De boorpuntenkaart met de 
posities van de boringen is opgenomen in bijlage 8. 

Onderstaande onderzoeksvragen zijn leidend voor het veldonderzoek. 

deel verkennend 
 Wat is de aard (ontstaanswijze, textuur, kleur), diepteligging en ouderdom van de 

relevante natuurlijke afzettingen in de ondergrond ter plaatse van het 
onderzoeksgebied? 

 Wat is de aard (kleur, textuur, samenstelling), diepteligging, genese en gaafheid 
van natuurlijke en eventuele antropogene bodemhorizonten ter plaatse van het 
plangebied? 

 Wat is de aard, dikte en omvang van eventueel ter plaatse van het 
onderzoeksgebied voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom 
daarvan (plaggendek, stuifzandlaag, kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

 Tot welke diepte is sprake van een ‘recente’ bodemverstoring? 

deel karterend 
 Zijn de verwachte vondst- en/of spoorcomplexen (archeologische indicatoren) 

binnen het plangebied aanwezig? 

 Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, in hoeverre komen de 
uitkomsten overeen met de resultaten van het bureauonderzoek? 

 Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, hoe adequaat is de 
gekozen onderzoeksstrategie? 

            Indien archeologische resten (indicatoren) aanwezig zijn: 
 Wat is de (mogelijke) omvang, aard, datering en fysieke kwaliteit van de 

archeologische vondst- en/of spoorcomplexen? 

 Wat is de diepteligging van de top van het niveau met archeologische vondst- 
en/of spoorcomplexen (‘vondstlaag’) ten opzichte van het maaiveld en NAP? 

 Wat is de dikte van deze vondstlaag/vondstlagen? 

 Welke consequenties zal voortgaande planuitvoering op de archeologische resten 
kunnen hebben? 

5.2 VRAAGSTELLING 
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Het typerende bodemprofiel bestaat uit een verstoord pakket van gemiddeld circa 70 
cm dik, gevolgd door intact Pleistoceen zand op een gemiddelde diepte van circa 90 
cm – mv (12,74 m +NAP). 

In alle boringen is sprake van een bodemverstoring. De dikste verstoorde laag is 120 
cm dik (boring 5). De dunste verstoorde laag is aangetroffen in boring 7 (35 cm).  

De aard van het verstoorde pakket is tamelijk divers. Bij de meeste boringen was er 
sprake van een klinkerbestrating. Daaronder bevond zich een laag opgebracht 
cunetzand met een dikte variërend tussen de 20 en 50 cm. Daaronder bevindt zich 
vaak een verstoorde laag van matig tot zeer fijn, zwak siltig zand. De kleur varieert 
van donkergrijs, tot donkerbruin, grijsbruin en geelbruin.  

Het verstoorde pakket ligt meestal scherp tot diffuus begrenst op het Pleistocene 
zand. In de meeste gevallen wordt de top van het dekzand gevormd door een C-
horizont van matig fijn, zwak siltig geel zand. In één boring zijn in de C-horizont nog 
duidelijke roestvlekken te zien (boring 7).  

Het hoogste punt wordt bereikt in boring 6. Hier ligt de intacte C-horizont op 13,37 
m +NAP (85 cm – mv). Het laagste punt wordt bereikt in boring 101 op een hoogte 
van 12,34 m +NAP (110 cm –mv). Overigens ligt de C-horizont het dichtst aan het 
oppervlak in boring 7 (35 cm –mv). Deze boring is gezet op een lager gelegen stuk 
van het plangebied, dat volgens de eigenaar van het terrein een aantal jaren geleden 
gedeeltelijk is afgegraven.  

In boringen 1 en 8 is een intacte B-horizont aangetroffen. Om die reden is besloten 
op deze plekken nog enkele karterende boringen te zetten (boringen 100 t/m 103). 
In beide gevallen was de B-horizont ongeveer 5 cm dik. In boring 1 bevond zich de 
B-horizont op 12,6 m +NAP (90 cm – mv). Deze bestaat uit matig fijn, zwak siltig 
donkerbruin zand. Hieronder bevond zich nog een BC-horizont van ongeveer 5 cm 
dik. Een A-horizont is niet meer aanwezig, mogelijk is deze opgenomen in de 
verstoorde laag. Uit de karterende boringen die in de omgeving van boring 1 zijn 
gezet (boring 100 en 101), blijkt dat de B- en BC-horizont nog slechts lokaal 
aanwezig waren. In boring 100 kwamen deze nog wel voor, in boring 101 was de 
bodem verstoord tot in de C-horizont met een laag die bestaat uit een zeer fijn, zwak 
siltig, matig humeus zand. Hierin bevonden zich ook nog enkele spikkels baksteen.   

In boring 8 bevond zich onder de verstoorde lagen op 60 cm –mv (13,18 m +NAP) 
nog een intacte A-horizont van 10 cm dik. Deze bestond uit matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus zwart zand. Hieronder bevond zich een 5 cm dikke B-horizont. Ook 
hier zijn nog twee aanvullende karterende boringen gezet (boring 102 en 103). De 
bodemopbouw was in de karterende boringen gelijk aan boring 8.  

De relevante lagen in de karterende boring zijn gezeefd over een 4 mm zeef. Hierbij 
zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.  

In boring 4 is op 105 cm -mv (12,56 m +NAP) een verstoorde B-horizont 
aangetroffen. Deze bestond uit matig fijn, zwak siltig bruin zand en was geel gevlekt. 
Omdat deze laag verstoord was is besloten ter plekke geen karterende boringen uit 
te voeren.   

Een deel van het terrein was niet toegankelijk voor booronderzoek (zie afbeelding 8).  

5.3RESULTATEN: LITHOLOGIE, LITHOGENESE EN 

BODEMONTWIKKELING 
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Het gaat hier met om stukken terrein die nog bebouwd zijn. Volgens de eigenaar van 
het terrein zijn de meeste loodsen voorzien van een betonvloer en is het grote 
fabrieksgebouw onderkelderd. In het midden van het terrein staan een drietal silo’s 
in een bassin dat zo’n twee meter onder het maaiveld is ingegraven. Het is zeer 
waarschijnlijk dat de bodem onder de bebouwing diep is verstoord.  
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De vraagstelling zoals weergegeven in paragraaf 5.2 kan nu als volgt beantwoord 
worden. 

 
 Wat is de aard (ontstaanswijze, textuur, kleur), diepteligging en ouderdom van de 

relevante natuurlijke afzettingen in de ondergrond ter plaatse van het 
onderzoeksgebied? 

Het plangebied bevind zich op de westelijke flank een gordeldekzandrug. Dit 
bevestigd het beeld dat de geomorfologische kaart geeft. Te zien is dat de C-horizont 
aan de oostelijke kant van het plangebied iets hoger ligt en naar het westen toe iets 
afloopt. De C-horizont bestaat uit dekzand, dat onder invloed van de wind is afgezet 
gedurende de laatste fasen van de laatste ijstijd. Het bestaat hoofdzakelijk uit zwak 
siltig, matig fijn zand, en is overwegend geel van kleur.  

 
 Wat is de aard (kleur, textuur, samenstelling), diepteligging, genese en gaafheid 

van natuurlijke en eventuele antropogene bodemhorizonten ter plaatse van het 
plangebied? 

In boring 1 is nog een intacte  B en BC-horizont aanwezig. De B-horizont ligt op 90 
cm – mv, is 5 cm dik is donkerbruin van kleur. De onderliggende BC-horizont is ook 
5 cm dik en bestaat uit bruingeel zand.  

In boring 8 zijn onder verstoringslagen zowel een A- als B-horizont aangetroffen. De 
natuurlijke bodemopbouw begint op 60 cm – mv. De A-horizont is 10 cm dik en 
bestaat uit matig humeus zwart zand. Daaronder bevindt zich een 5 cm dikke B-
horizont, die roodbruin van keur is. De ontstaanswijze en textuur van de 
aangetroffen natuurlijke bodemhorizonten is identiek aan die van het 
moedermateriaal zoals hierboven beschreven. 

In boring 4 is op 105 cm –mv (12,56 m +NAP) nog een verstoorde B-horizont 
aangetroffen. Deze is 5 cm dik en bestaat uit matig fijn, zwak siltig bruin geel 
gevlekt zand. Omdat deze laag is verstoord is niet met zekerheid vast te stellen wat 
de oorspronkelijke dikte van de B-horizont is geweest.  

 

 Wat is de aard, dikte en omvang van eventueel ter plaatse van het 
onderzoeksgebied voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom 
daarvan (plaggendek, stuifzandlaag, kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

Niet van toepassing. 

6  CONCLUSIE EN 
VERWACHTING  
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 Tot welke diepte is sprake van een ‘recente’ bodemverstoring? 

De recente bodemverstoring varieert tussen de 35 en 125 cm – mv. Boring 2 is 
weliswaar gestagneerd op 30 cm – mv, maar is waarschijnlijk veel dieper verstoord. 
In boring 7 is de verstoring maar 35 cm – mv, maar hierbij moet gezegd dat in dit 
deel van het plangebied een deel van de bovengrond is afgegraven.  

In boringen 3, 4, 5, 6, 7 en 101 reikt de verstoring tot aan de C-horizont.  

Karterend 
 Zijn de verwachte vondst- en/of spoorcomplexen (archeologische indicatoren) 

binnen het plangebied aanwezig? 

Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.  

 
 Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, in hoeverre komen de 

uitkomsten overeen met de resultaten van het bureauonderzoek? 

Niet van toepassing. 

 
 Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, hoe adequaat is de 

gekozen onderzoeksstrategie? 

     De verkennende boringen hebben aangetoond dat een groot deel van het plangebied 

tot voorbij een potentieel archeologisch niveau is verstoord. Op locaties waar het 

potentieel archeologisch niveau nog wel deels intact is, hebben aanvullende 

karterende boringen geen indicatoren opgeleverd. Het uitgevoerde veldonderzoek 

wordt daarmee als adequaat gezien om het verwachtingsmodel te toetsen. 

      Aangezien er geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen komen de overige 

onderzoeksvragen te vervallen.  

 Indien archeologische resten (indicatoren) aanwezig zijn: 
 Wat is de (mogelijke) omvang, aard, datering en fysieke kwaliteit van de 

archeologische vondst- en/of spoorcomplexen? 

 Wat is de diepteligging van de top van het niveau met archeologische vondst- 
en/of spoorcomplexen (‘vondstlaag’) ten opzichte van het maaiveld en NAP? 

 Wat is de dikte van deze vondstlaag/vondstlagen? 

 Welke consequenties zal voortgaande planuitvoering op de archeologische resten 
kunnen hebben? 

 



Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek – verkennende en karterende fase  
Langenhorsterweg 6 te Ambt Delden, gemeente Hof van Twente, Overijssel 

 

25 

 

H
O

O
F
D

S
T

U
K
 

Op basis van het uitgevoerde booronderzoek is de kans klein dat het plangebied 
archeologische sporen bevat. Op twee plekken in het plangebied was nog een intacte 
bodemopbouw aanwezig, deze is in de noordwesthoek van het terrein echter maar 
zeer lokaal intact. In het grootste deel van het plangebied is de bodem verstoord, 
veelal als gevolg van de bebouwing. De bebouwing zelf is meestal  voorzien van 
betonnen funderingen en enkele gebouwen zijn ook onderkelderd. De kans dat hier 
intacte archeologische resten worden aangetroffen wordt klein geacht. In het 
zuidelijke deel van het plangebied, waar geen bebouwing aanwezig is, is de bodem 
juist gedeeltelijk afgegraven en tot op de C-horizont verstoord.  

Op de plekken waar de bodem intact was zijn nog enkele karterende boringen 
uitgevoerd. Hierbij zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Mogelijk zijn 
nog eventuele zeer diepe grondsporen bewaard gebleven. De oorspronkelijke 
bewoningshorizont is grotendeels verdwenen. Eventueel vondstmateriaal en ondiepe 
grondsporen zijn daarmee verdwenen of bevinden zich niet langer in situ. Eventueel 
aanwezige diepere grondsporen kunnen daarom waarschijnlijk niet of zeer moeilijk 
gedateerd worden, of worden gekoppeld aan andere grondsporen. De 
wetenschappelijke waarde van eventueel bewaard gebleven diepe grondsporen is 
daarmee klein.  

Om deze reden adviseren we geen vervolgonderzoek uit te voeren en het plangebied 
vrij te geven. De implementatie van dit advies is in handen van de gemeente Hof 
van Twente, hierin vertegenwoordigd door de archeologisch adviseur van de 
gemeente, de heer A. Vissinga. Mochten bij graafwerkzaamheden onverhoopt toch 
archeologische resten worden aangetroffen, dan geldt conform de Erfgoedwet (art. 
5.10) een meldingsplicht. Dit kan bij de gemeente of haar regio-archeoloog. 

 

 

 

 

7  SELECTIEADVIES 
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Bijlage 7  Watertoetsresultaat

 
524  vastgesteld



datum 21-1-2019
dossiercode    20190121-63-19658

Geachte heer/mevrouw Simone van Capelle,

U heeft het Waterschap Vechtstromen geïnformeerd over het plan Voormalige Zuivelfabriek door gebruik te maken van de digitale
watertoets (www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure van het watertoetsproces
moet worden doorlopen.

Watertoetsproces:

Op grond van artikel 12 uit het besluit op de ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van een waterparagraaf. Hiervoor
moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het om het hele proces van vroegtijdig meedenken,
informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten.
Waterschap Vechtstromen kijkt wat de invloed van het plan op de waterhuishouding is en geeft een wateradvies. Daarbij toetst het
waterschap het plan aan het voorkeursbeleid dat is geformuleerd. Voor het verdere proces is het van belang om de RO adviseur van het
waterschap te betrekken bij het plan. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid.
Daarvoor kunt u contact opnemen met de, voor desbetreffende gemeente, aangewezen RO adviseur.

Ben van Veenen b.van.veenen@vechtstromen.nl

● gemeente Hardenberg
● gemeente Losser
● gemeente Ommen

Dolf Peters d.peters@vechtstromen.nl

● gemeente Almelo
● gemeente Borne
● gemeente Hellendoorn
● gemeente Oldenzaal

Els Boerrigter e.boerrigter@vechtstromen.nl

● gemeente Dinkelland
● gemeente Enschede
● gemeente Tubbergen

Heral Hesselink h.hesselink@vechtstromen.nl

● gemeente Coevorden
● gemeente Rijssen-Holten
● gemeente Wierden
● gemeente De Wolden
● gemeente Hoogeveen

Henry Legtenberg h.legtenberg@vechtstromen.nl

● gemeente Borger-Odoorn
● gemeente Emmen
● gemeente Twenterand
● gemeente Midden-Drenthe

Wim Geerdink w.geerdink@vechtstromen.nl

● gemeente Berkelland
● gemeente Haaksbergen
● gemeente Hengelo
● gemeente Hof van Twente

Telefonisch bereikbaar via mailverzoek of algemeen telefoonnr. 088-2203333.

Algemene info:



In de procedurebepalingen van de Wro voor het bestemmingsplan is opgenomen dat de kennisgeving wordt toegezonden aan de instanties die
bij het overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bestemmingsplan kunt u zenden aan kennisgevingwro@vechtstromen.nl. 

Copyright Digitale watertoets - http://www.dewatertoets.nl//. Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is
houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.

www.dewatertoets.nl
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