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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van de gemeente Apeldoorn, via de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, opdracht 
gekregen voor het uitvoeren van een verkennend onderzoek asbest in bodem aan de Grifthof te 
Apeldoorn in de gemeente Apeldoorn.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen civieltechnische en bodemsanerings-
activiteiten, in combinatie met het aantreffen van bodemvreemd materiaal (met name puin) tijdens 
eerder verricht verkennend bodemonderzoek (NEN 5740, Econsultancy, project 14096069 d.d. 23 
juni 2015). In het kader van het saneren van terreindelen waar de bodem puindelen bevat, verlangd 
het bevoegd gezag een verkennend onderzoek asbest in bodem (NEN 5707). Bovendien is in een 
dergelijk onderzoek in onderhavig kader zinvol om aan te kunnen tonen dat er geen risico’s verwacht 
worden voor grondwerkers.  
 
Het verkennend onderzoek asbest in bodem heeft tot doel vast te stellen of de onderzoekslocatie 
"verdacht" dan wel "onverdacht" is voor de aanwezigheid van asbest, teneinde te bepalen of er moge-
lijk milieuhygiënische belemmering zijn voor de voorgenomen werkzaamheden.  
 
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het verkennend onderzoek asbest 
in bodem is uitgevoerd conform de NEN 5707:2015 "Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse 
van asbest in bodem en partijen grond" en/of conform de NEN 5897:2015 “Monsterneming en analy-
se van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat. 
 
Het veldwerk en de bemonstering zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001 en 2018. Voor 
het veldwerk en bemonstering van asbest in puin is geen certificering van toepassing. De visuele 
inspectie is uitgevoerd door medewerkers die gekwalificeerd zijn voor het protocol 2018 van de BRL 
SIKB 2000.  
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 
2013). 
 
Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2018 van de BRL SIKB 2000. 
In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 
 
 
2 VOORONDERZOEK 
 
2.1 Geraadpleegde bronnen 
 
De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Apel-
doorn/Omgevingsdienst Vallei en IJssel aanwezige informatie (contactpersoon mevrouw M. Maan) en 
informatie verkregen uit de op 4 januari 2016 uitgevoerde terreininspectie. Van de locatie en de direc-
te omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld over: 
 

 het historische, huidige en toekomstige gebruik; 
 eventuele calamiteiten; 
 eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 
 de bodemopbouw; 
 verhardingen, kabels en leidingen. 
 

Bijlage 5 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 
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2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek 
 
Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen. 
 
De onderzoekslocatie (± 2.200 m²) betreft het plangebied Grifthof in het centrum van Apeldoorn in de 
gemeente Apeldoorn (bijlage 1).  
 
De onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AA, nummers 1167, 2309, 
2310, 2957, 2956, 2267, 2262, 2259ged., 1155ged., 2261ged. en 2929ged..  
 
Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 33 B, (schaal 1:25.000), bevindt het maai-
veld zich op een hoogte van circa 15 m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onder-
zoekslocatie X = 194.535, Y = 469.670.  
 
2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  
 
Volgens historisch kadastraal en topografisch kaartmateriaal uit de periode 1811-1872 had de locatie 
een agrarisch karakter en werd extensief bewoond. Het huidige stratenpatroon is op deze kaarten 
nog niet aanwezig. Uit een topografische kaart daterend uit 1898 blijkt dat de bebouwingsgraad in de 
directe omgeving van de onderzoekslocatie sterk is toegenomen. Op deze kaart is het huidige stra-
tenpatroon duidelijk herkenbaar.  
 
Binnen de onderzoekslocatie bevindt zich deels de oude loop de Grift. De Grift is een waterloop lo-
pend van grofweg Apeldoorn, aanvankelijk tot de IJssel bij Hattem en is aangelegd in de middeleeu-
wen, vermoedelijk in de 14e eeuw. De Grift diende oorspronkelijk ter ontwatering van gronden om de 
geschikt te maken voor de landbouw. In 1829 is min of meer parallel aan de Grift het Apeldoorns Ka-
naal aangelegd waarin de Grift ter hoogte van Heerde in uitmondt.  
 
In de loop der jaren zijn grote delen van de Grift in buizen onder het wegdek verdwenen. Begin een-
entwintigste eeuw zijn delen gereconstrueerd en weer open gelegd.  
 
De omgeving van de onderzoekslocatie had aanvankelijk met name een woonbestemming. In de loop 
der jaren zijn diverse kleinschalige, ambachtelijke bedrijfsmatige activiteiten ontplooid. In de huidige 
situatie bestaat de onderzoekslocatie aan de noordzijde met name uit achter-erven. Het centrale ter-
reindeel is in gebruik als parkeerplaats en het zuidelijke deel bestaat uit openbaar gebied. De locatie 
is nagenoeg geheel verhard met klinkers en tegels.   
 
In bijlage 2a is de huidige situatie op locatieschetsen weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van 
de onderzoekslocatie.  
 
2.4 Calamiteiten 
 
Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 
Apeldoorn blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 
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2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie 
 
Ter plaatse van en de directe omgeving zijn een aantal bodemonderzoeken uitgevoerd. Het betreft de 
volgende bodemonderzoeken: 
 
Kanaalstraat 21 (MWH, B09B0373, 2010) 
Vanaf 1926 tot 1978 is op de locatie een houtmeubelfabriek gevestigd geweest. Uit de onderzoeksre-
sultaten blijkt dat de boven- en ondergrond plaatselijk matig tot sterk verontreinigd zijn met lood en 
zink. Het grondwater is licht verontreinigd met zink, benzeen en xylenen. Voor zover bekend is er 
geen nader bodemonderzoek uitgevoerd ter afperking van de verontreinigingen met lood en zink.  
 
Beekstraat 24 t/m 28 (Oranjewoud, 145107-30, 2004) 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de bovengrond sterk verontreinigd is met lood, matig verontrei-
nigd is met zink en licht verontreinigd is met metalen, PAK, EOX en minerale olie. Het grondwater is 
licht verontreinigd met koper, nikkel en zink. Voor zover is er geen nader bodemonderzoek uitgevoerd 
ter afperking van de verontreinigingen met lood en zink. 
 
Beekstraat 30 (Verhoeve, 458004, 2008) 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd is met kwik, lood, zink, EOX, 
PAK en minerale olie. De ondergrond is sterk verontreinigd met arseen en licht verontreinigd met 
kwik, lood en PAK. In het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetoond. 
 
Beekstraat 32 (Van de Haar Groep, 993719, 1999) 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd is met koper, lood, zink, EOX, 
PAK en minerale olie. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. Het grondwater is 
licht verontreinigd met tetrachlooretheen (PER) en fenolen. 
 
Beekstraat 34 (Tauw, R001-4620943 WDO-baw-V01-NL, 2008) 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de bovengrond plaatselijk sterk verontreinigd is met PAK en 
licht verontreinigd is met barium, kobalt, kwik, lood en minerale olie. De ondergrond is licht verontrei-
nigd met barium, kobalt, koper, kwik, lood en PAK. Er is geen asbest waargenomen. Het grondwater 
is licht verontreinigd met barium en tetrachlooretheen (PER). De sterke PAK-verontreiniging bevindt 
zich ter plaatse van de oprit naar het woonhuis. Voor zover bekend is er geen nader bodemonder-
zoek verricht ter afperking van de verontreiniging met PAK.  
 
Plangebied De Grift (Econsultancy, 14096069 APE.OVY.CIV, versie D1, d.d. 23 juni 2015)  
Ten behoeve van het onderzoek zijn diverse deellocaties onderscheiden. Uit het onderzoek is geble-
ken dat op de locatie sprake is van een geval van bodemverontreiniging met lood en zink in de grond. 
De bovengrond van een deel van de onderzoekslocatie is sterk verontreinigd met lood en/of zink. 
Incidenteel is een sterk verhoogd PAK-gehalte aangetoond. De verontreiniging is waarschijnlijk ont-
staan door antropogene beïnvloeding als gevolg van het decennialange gebruik van de onder-
zoekslocatie (historische bodembelasting) mogelijk in combinatie met het gebruik van belast aanvul-
materiaal in het tracé van de voormalige Grift. Op de locatie zijn geen specifieke bronnen aanwezig 
voor een lood- en/of zink verontreiniging.  
Uit de milieuhygiënische beoordeling is gebleken dat er voor het gebruik "Ander groen, bebouwing, 
infrastructuur en industrie" géén sprake is van humane, ecologische en verspreidingsrisico's. Er is 
sprake van een bestaand geval van ernstige bodemverontreiniging (meer dan 25 m³ sterk verontrei-
nigde grond) die niet met spoed behoeft te worden gesaneerd. Het geval is gesitueerd op de kadas-
trale percelen Apeldoorn, sectie AA, nummers 2957, 2956, 2267 en 2262.  
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Onbekend is in welke mate de verontreiniging zich buiten het plangebied doorzet. Met het oog op de 
voorgenomen werkzaamheden ter plaatse van de sterk verontreinigde grond dient een saneringsplan 
te worden opgesteld dat goedgekeurd dient te worden door het bevoegd gezag (provincie Gelder-
land). Mogelijk kan procedureel worden volstaan met een melding in het kader van het Besluit Uni-
forme Saneringen (BUS). Bij sanering van puinhoudende grond vereist de provincie Gelderland een 
verkennend onderzoek asbest in bodem. Derhalve is geadviseerd voorafgaand aan de melding een 
verkennend onderzoek asbest in bodem uit te voeren ter plaatse van de sterk verontreinigde terrein-
delen.  
 
Zowel binnen de verontreinigingscontour als daarbuiten zijn locaal in de bodem in verschillende gra-
daties puin aangetroffen. Lokaal (boringen C11 en C12) bestaat de toplaag geheel uit puin en bij 
boorpunt D03 is een puinlaag in de ondergrond aanwezig. Uit omliggende boringen (boringen D01, 
D02, D04 en D05) blijkt dat de waarnemingen bij boring D03 voor een zeer lokaal gebied gelden.  
 
2.6 Belendende percelen/terreindelen 
 
De onderzoekslocatie ligt in het centrum van Apeldoorn. Aan alle zijden grenst de onderzoekslocatie 
aan woon-, winkel- en/of bedrijfspercelen. 
 
2.7 Terreininspectie 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grondverontreiniging. 
 
Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een asbestverontreiniging aangetroffen. 
 
2.8 Toekomstige situatie 
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is een reconstructie van de Grift gepland. 
 
2.9 Bodemopbouw 
 
De onderzoekslocatie ligt volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 33 West, 1979 (schaal 
1:50.000), in een niet-gekarteerd gebied. De dichtstbijzijnde kaarteenheid betreft een beekeerdgrond, 
welke volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit lemig fijn zand. De 
afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel. 
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3 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) 
 
Het maaiveldoppervlakte is voor nagenoeg 100% verhard. Deze terreindelen zijn onvoldoende in-
specteerbaar, en vallen daarmee buiten het inspectiegebied. In verband met het aantreffen van puin 
moeten deze terreindelen daarom als asbestverdacht worden aangemerkt.  
 
Verkennend onderzoek asbest in bodem (NEN 5707) 
Op basis van de huidige informatie is geconcludeerd, dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te 
worden volgens de strategie voor een "verdachte locatie met diffuse bodembelasting en een hetero-
gene verontreiniging op schaal van monsterneming" (VED-HE). Het doel van het onderzoek in deze 
situatie is vast te stellen of de verdenking al dan niet terecht is. Als onderzoeklocatie wordt het gehele 
plangebied aangehouden met een oppervlakte van 2.200 m

2
.  

 
Verkennend onderzoek asbest in puin (NEN 5897) 
Op basis van de huidige informatie is geconcludeerd dat onderzoek dient plaats te vinden volgens de 
strategie voor “halfverhardingslagen” (HVL). De doelstelling van het onderzoek is om na te gaan of de 
verdenking van verontreiniging met asbest terecht is. Als onderzoekslocatie wordt de omgeving van 
C11 en C12 (bodemonderzoek Econsultancy 2015) aangehouden met een oppervlakte van circa 
75 m

2
.  

 
Onderzoek ter plaatse van boorpunt D03 (bodemonderzoek Econsultancy 2015) is niet voorzien. We-
gens het traject van de puinlaag (1,2 - 2,0 m -mv) is onderzoek met de gestandaardiseerde werkwijze 
geen optie. In combinatie met de positie van de boring (uiterste grens/flank plangebied) en aangezien 
de puinlaag rondom het boorpunt, op een afstand van 2,5 meter al niet meer is aangetroffen, is op 
basis van een kostenbaten-overweging onderzoek ter plaatse niet zinvol geacht.  
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4 VELDWERK 
 
4.1 Algemeen 
 
Tijdens het opstellen van het onderzoeksplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richt-
lijnen, die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voort-
vloeiend uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatie-
schets met daarop aangegeven de situering van de asbestinspectiegaten en de boringen. In bijlage 
3a zijn de bodemprofielen van de asbestinspectiegaten en de boringen opgenomen. Bijlage 3b bevat 
enkele foto’s van de asbestinspectiegaten en het opgegraven en opgeboorde bodemmateriaal. 
 
4.2 Grondonderzoek 
 
4.2.1 Visuele inspectie toplaag/maaiveld 
 
Omdat de onderzoeklocatie nagenoeg geheel verhard is, heeft het uitvoeren van een visuele inspec-
tie van het maaiveld een zeer geringe meerwaarde en is derhalve achterwege gebleven. Er is op de 
aanwezige tegel/klinkerverharding geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 
4.2.2 Uitvoering veldwerk 
 
Het veldwerk is uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer M. Krijgsman. Deze me-
dewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2018 van de 
SIKB BRL 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek".  
De visuele inspectie is uitgevoerd op 4 januari 2016. Op de gehele onderzoekslocatie zijn, verdeeld 
over de 2 deellocaties, met behulp van een schep in totaal 16 gaten gegraven met een afmeting van 
30x30 cm tot een diepte van 0,5 m -mv. Tabel I geeft een overzicht van de verdeling van de boringen 
en het aantal grond(meng)monsters per deellocatie. Van het opgegraven opgeboorde materiaal is 
een beschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten 
van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur 
separaat bemonsterd zijn. 
 
Tabel I. Overzicht van de deellocaties, het aantal gaten en de grondmengmonsters 
 

Deellocatie Oppervlakte Ruimtegebruik en situering Onderzoeksprotocol / -strategie Gaten  

A ± 2.200 m² Plangebied De Grift, verhard met tegels en 
klinkers  

NEN 5707 / VED-HE 13 gaten tot 0,5 m -mv 

B ± 75 m² Plangebied De Grift, ter plaatse van half-
verharding (puin) 

NEN 5707 / VED-HE (*A) 3 gaten tot 0,5 m -mv  

(*A)  Ter plaatse van deellocatie B was sprake van een dermate dunnen puinlaag, dat besloten is om deze laag enkel visueel te beoordelen 
en het laboratoriumonderzoek te richten op de onderliggende puinhoudende bodemlaag op basis van de NEN 5707. 

 
4.2.3 Algemene bodemopbouw 
 
De bodem kenmerkt zich door een heterogene gelaagdheid en bestaat voornamelijk uit zwak siltig, 
matig fijn zand. Plaatselijk is de bovengrond bovendien zwak humeus. De ondergrond is matig grindig 
en plaatselijk zwak gleyhoudend.  
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4.2.4 Visuele inspectie onderlaag 
 
Ten behoeve van de visuele inspectie is het opgegraven materiaal gezeefd over een 20 mm zeef, 
waarbij het uitgezeefde materiaal systematisch is geïnspecteerd op asbestverdachte materialen.  
 
De bovengrond is plaatselijk zwak puinhoudend. Verder zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen 
waargenomen.  
 
Tabel II geeft een overzicht van de in het veld samengestelde grond(meng)monsters.  
 
Tabel II. Overzicht van de samenstelling van de grond(meng)monsters  
 

(Meng)- 
monster 

Monsters 
(in cm -mv) 

Bijzonderheden 

ASB-MM1g 01 + 02 + 03 (0-50) zintuiglijk schoon 

ASB-MM2g 04 + 05 + 06 + 07 + 08 (0-50) zintuiglijk schoon 

ASB-MM3g 09 + 10 + 11 + 12 + 13 (7-50) zintuiglijk schoon 

ABS-MM1p 14 + 15 + 16 (2-50) puinhoudend 

 
 
5 LABORATORIUMONDERZOEK 
 
5.1 Uitvoering analyses 
 
De samengestelde mengmonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de Raad 
voor Accreditatie. In totaal zijn de 4 grondmengmonsters van de fractie < 20 mm geanalyseerd op 
asbest (kwantitatief conform NEN 5707) waarbij onderscheid wordt gemaakt in de volgende compo-
nenten: 
 
asbest (kwantitatief):  serpentijns asbest (chrysotiel), amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, 

anthophylliet, tremoliet en actinoliet). 
 
Gezien er zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal is aangetroffen, geen materiaalonderzoek aan de 
orde geweest.  
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5.2 Toetsingskader 
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 
2013). Het toetsingskader voor de beoordeling met betrekking tot asbest is als volgt omschreven.  
 
- tussenwaarde: 
 deze waarde ("T") is de helft van de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens 

waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ern-
stige bodemverontreiniging bestaat; 

 
- interventiewaarde: 
 Deze waarde geeft het niveau voor verontreiniging in grond/puin aan waarboven ernstige ver-

mindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem 
heeft voor mens of dier. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onder-
zoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de saneringsurgentie te bepalen. Bij over-
schrijding van de interventiewaarde geldt, afhankelijk van het bodemgebruik, in principe een sa-
neringsplicht. De interventiewaarde voor asbest is gelijk aan de maximale samenstellingswaarde 
uit de Regeling bodemkwaliteit, welke de hergebruiksmogelijkheden van de grond/puin bepaalt 
en is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. Indien sprake is van een overschrijding van de interventie-
waarde voor asbest in de grond is tevens sprake van een geval van ernstige bodemverontreini-
ging zoals bedoeld in de Wet bodembescherming, onafhankelijk van het bodemvolume waarin 
deze asbestconcentraties zijn aangetoond. 

 
Bij verkennend onderzoek asbest in bodem worden de aangetoonde gehalten aan de tussenwaarde 
getoetst. Deze waarde betreft de helft van de som van de detectielimiet (= gesteld op 0 mg/kg ds) en 
de interventiewaarde (=100 mg / kg ds). De tussenwaarde (50 mg / kg ds ) geldt als criterium voor het 
instellen van nader onderzoek, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat. 
 
Indien van toepassing is ten behoeve van de definitieve gehaltebepaling(en) op locatie een inschat-
ting gemaakt van het asbestgehalte in de asbesthoudende materialen, omgerekend naar mg/kg. Hier-
toe wordt gebruik gemaakt van de navolgende formule: 
 

ds   V / /100) (       
sik,K im, %MC   n  

 
waarin: 
V (in dm

3
) : volume (V) van de sleuf of het gegraven gat.  

Mk (in mg)  : massa van de verzamelde asbesthoudende materialen van het type "k" (bijvoorbeeld asbestplaatjes). 
%k,i : gemiddeld % van asbestsoort "i" (bijv. chrysotiel) in de verzamelde asbesthoudende materialen van type "k". 
Ns (in kg/dm

3
) : stortgewicht van de grond/puin. 

ds : percentage droge stof 
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5.3 Resultaten 
 
In het opgegraven en opgeboorde materiaal ter plaatse zijn er zintuiglijk (fractie >20 mm) geen as-
besthoudende materialen waargenomen.  
 
Tabel III geeft een overzicht van de asbestgehalten in de grond in relatie tot het toetsingskader.  
 
Tabel III. Overschrijdingen toetsingskaders grond (asbest) 
 

Grondmeng- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Gehalte <  
detectielimiet 

 

Gehalte > detectie-
limiet en < 50 mg/kg 

d.s.  

Gehalte >  
50 mg/kg d.s. 

Gehalte >  
100 mg/kg d.s. 

(interventiewaarde) 

ASB-MM1g 01 + 02 + 03 (0-50) - asbest 
(4,7 mg/kg d.s.) 

- - 

ASB-MM2g 04 + 05 + 06 + 07 + 08 (0-50) van toepassing - - - 

ASB-MM3g 09 + 10 + 11 + 12 + 13 (7-50) van toepassing - - - 

ABS-MM1p 14 + 15 + 16 (2-50) - asbest 
(14 mg/kg d.s.) 

- - 

 
Bijlage 4 bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Het aangetroffen asbest-
houdende materiaal in mengmonster ASB-MMg1 wordt door het laboratorium gekarakteriseerd met 
“losse bundels; chrysoltiel 60 10%”. De aangetroffen asbesthoudende materialen in mengmonster 
ASB-MMp1 betreffen eveneens chrysoltiel. Betreffende asbestsoort is aangetroffen in de vorm van 
losse bundels en als koord.  
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES 
 
Econsultancy heeft in opdracht van de gemeente Apeldoorn, via de Omgevingsdienst Veluwe IJssel 
een verkennend onderzoek asbest in bodem uitgevoerd aan de Grifthof te Apeldoorn in de gemeente 
Apeldoorn.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen civieltechnische en bodemsanerings-
activiteiten, in combinatie met het aantreffen van bodemvreemd materiaal (met name puin) tijdens 
eerder verricht verkennend bodemonderzoek (NEN 5740, Econsultancy, project 14096069 d.d. 23 
juni 2015). In het kader van het saneren van terreindelen waar de bodem puindelen bevat, verlangd 
het bevoegd gezag een verkennend onderzoek asbest in bodem (NEN 5707). Bovendien is in een 
dergelijk onderzoek in onderhavig kader zinvol om aan te kunnen tonen dat er geen risico’s verwacht 
worden voor grondwerkers.  
 
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd, dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te 
worden volgens de strategie voor een "verdachte locatie met diffuse bodembelasting en een hetero-
gene verontreiniging op schaal van monsterneming" (VED-HE). Het doel van het onderzoek in deze 
situatie is vast te stellen of de verdenking al dan niet terecht is en in hoeverre de bepalingsgrens 
wordt overschreden. Als onderzoeklocatie is het gehele plangebied aangehouden met een oppervlak-
te van 2.200 m

2
.  

 
De bodem kenmerkt zich door een heterogene gelaagdheid en bestaat voornamelijk uit zwak siltig, 
matig fijn zand. Plaatselijk is de bovengrond bovendien zwak humeus. De ondergrond is matig grindig 
en plaatselijk zwak gleyhoudend.  
 
De bovengrond is plaatselijk zwak puinhoudend. Verder zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen 
waargenomen.  
 
Er zijn op het maaiveld geen asbestverdachte/asbesthoudende materialen aangetroffen, echter op-
gemerkt wordt dat het maaiveld van de onderzoekslocatie grotendeels verhard is met klinkers en te-
gels.  
 
Zowel in de lokaal aanwezige dunne puinlverhardingsaag als in de bodem zijn zintuiglijk géén asbest-
verdachte materialen aangetroffen.  
 
In de bovengrond is analytisch hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest geconstateerd. Het 
gehalte blijft ruim onder de tussenwaarde. Het materiaal betreft voornamelijk niet-hechtgebonden 
asbest.  
 
De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "verdacht" kan worden beschouwd wordt, 
op basis van de onderzoeksresultaten, bevestigd. Gelet op de mate van verontreiniging, bestaat er 
echter géén reden voor een nader onderzoek asbest in bodem/puin. In geval van grondwerkzaamhe-
den op de locatie behoeven er ten aanzien van asbest geen specifieke maatregelen te worden getrof-
fen.  
 
Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer wor-
den afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit Bodemkwaliteit zijn hierop mo-
gelijk van toepassing.  
 
 
 

Econsultancy 
Doetinchem, 14 januari 2016 
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2314&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2996&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=959&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2315&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1999&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1015&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=987&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=964&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=965&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2003&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2486&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2769&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2485&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2483&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2476&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2482&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2477&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2480&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2478&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2770&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2481&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2766&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2929&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2914&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=U&perceelnummer=8498&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=U&perceelnummer=6125&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=995&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2484&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2136&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1963&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1136&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=U&perceelnummer=6124&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=U&perceelnummer=8096&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=U&perceelnummer=8095&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2256&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2255&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1788&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Econsultancy

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 4 mei 2015
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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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2395&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2034&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2435&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1955&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=3071&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2963&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1164&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1007&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=888&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=889&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2262&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=887&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=890&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1163&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2263&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1006&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1957&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1162&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=893&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2267&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2266&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1161&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1489&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1160&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2956&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=891&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1159&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2957&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1738&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2345&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1972&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1065&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2756&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1067&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2343&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1074&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1973&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2458&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2459&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2344&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1920&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1086&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1912&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1907&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2432&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1071&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2433&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1911&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1507&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1506&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=908&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1073&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=907&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=906&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1954&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=905&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2313&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1166&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1165&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2925&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2924&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1145&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2310&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1168&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2309&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1167&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1158&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1157&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2260&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2913&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2915&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2001&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2265&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1998&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1155&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2261&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1152&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2259&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1154&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2264&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2446&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=U&perceelnummer=8599&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=U&perceelnummer=3513&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=U&perceelnummer=3514&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=U&perceelnummer=3102&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1081&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1531&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=U&perceelnummer=4525&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1532&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1083&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=U&perceelnummer=6540&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2312&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1084&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2316&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2317&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=968&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2314&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2996&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=959&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2315&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1999&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1015&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=987&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=964&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=965&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2003&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2770&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2929&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=2914&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=995&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Bijlage 3a Boorprofielen  
  



 

 

 



Projectcode: 15126526

Projectnaam: APE.OVY.ASB Locatie: Grifthof, Apeldoorn

Opdrachtgever: Omgevingsdienst Veluwe IJssel Boormeester: M. Krijgsman

Boorprofielen Pagina 1 van 1

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

0

50

tegel0

Edelmanboor
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, bruinbeige, Schep

50

Boring: 02

0

50

tegel0

Edelmanboor
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, bruinbeige, Schep

50

Boring: 03

0

50

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruinbeige, Edelmanboor

50

Boring: 04

0

50

klinker0

Edelmanboor
7

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig, neutraalgeel, Edelmanboor

50

Boring: 05

0

50

klinker0

Edelmanboor
7

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig, neutraalgeel, Edelmanboor

50

Boring: 06

0

50

klinker0

Edelmanboor
7

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig, neutraalgeel, Edelmanboor

50

Boring: 07

0

50

klinker0

Edelmanboor
7

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig, neutraalgeel, Edelmanboor

50

Boring: 08

0

50

klinker0

Edelmanboor
7

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig, neutraalgeel, Edelmanboor

50

Boring: 09

0

50

klinker0

Edelmanboor
7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsgeel, Schep

50

Boring: 10

0

50

klinker0

Edelmanboor
7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsgeel, Schep

50

Boring: 11

0

50

klinker0

Edelmanboor
7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsgeel, Schep

50

Boring: 12

0

50

klinker0

Edelmanboor
7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsgeel, Schep

50

Boring: 13

0

50

klinker0

Edelmanboor
7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsgeel, Schep

50

Boring: 14

0

50

puin0

Volledig puin, Edelmanboor

2

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, zwak 
puinhoudend, bruinbeige, 
Edelmanboor50

Boring: 15

0

50

puin0

Volledig puin, Edelmanboor

2

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, zwak 
puinhoudend, bruinbeige, 
Edelmanboor50

Boring: 16

0

50

puin0

Volledig puin, Edelmanboor

2

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, zwak 
puinhoudend, bruinbeige, 
Edelmanboor50
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Bijlage 3b. Foto’s asbestinspectiegaten, opgegraven en gezeefd materiaal 
 

Foto’s veldwerk d.d. 4 januari 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 1. Opgegraven en gezeefd materiaal gat 01      Foto 2. Opgegraven en gezeefd materiaal gat 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 3. Opgegraven en gezeefd materiaal gat 03      Foto 4. Opgegraven en gezeefd materiaal gat 04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 5. Opgegraven en gezeefd materiaal gat 05      Foto6. Opgegraven en gezeefd materiaal gat 06  
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 Foto 7. Opgegraven en gezeefd materiaal gat 07      Foto 8. Opgegraven en gezeefd materiaal gat 08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 9. Opgegraven en gezeefd materiaal gat 09      Foto 10. Opgegraven en gezeefd materiaal gat 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 11. Opgegraven en gezeefd materiaal gat 11      Foto 12. Opgegraven en gezeefd materiaal gat 12 
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 Foto 13. Opgegraven en gezeefd materiaal gat 13      Foto 14. Opgegraven en gezeefd materiaal gat 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 15. Opgegraven en gezeefd materiaal gat 15      Foto 16. Opgegraven en gezeefd materiaal gat 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



Bijlage 4a Analysecertificaten 



Analyse certificaat

V050116_1

07-01-2016Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1601-0260
2016000454
Econsultancy (Doetinchem)
Fabriekstraat 19c
7005 AP Doetinchem
05-01-2016

Monsternummer: 16-001243

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1601-0260_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

07-01-2016
Opdrachtgever
8856242

r009085511

APE.OVY.ASB

15126526 ASB-MMg1

Grond

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

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 9,989

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 4,7

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,204 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,267 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,218 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,313 0,014 14 20,0 11,2 - - - 11,2 11,2
#0,5-1 mm 1,368 0,040 10 5,0 32,0 - - - 32,0 32,0
#< 0,5 mm 6,794 0,000 0 - LB>3 - - - - LB
#Totaal 9,162 0,054 24 43,2 - - - 43,2 43,2

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 4,7 - - - 4,7 4,7
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 1,9 - - - 1,9 1,9
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 10 - - - 10 10

Droge stof 91,7 % (m/m) *

Losse bundels; Chrysotiel 60 - 100%

Aangetroffen materiaal:

Pagina 1 / 6
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Analyse certificaat

V050116_1

07-01-2016Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 16-001243

Rapportnummer: 1601-0260_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1601-0260

2016000454

Econsultancy (Doetinchem)

Fabriekstraat 19c

7005 AP Doetinchem

05-01-2016

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

07-01-2016
Opdrachtgever
8856242

r009085511

APE.OVY.ASB

15126526 ASB-MMg1
Grond

Asbest in grond

Toelichting

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

V050116_1

07-01-2016Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1601-0260
2016000454
Econsultancy (Doetinchem)
Fabriekstraat 19c
7005 AP Doetinchem
05-01-2016

Monsternummer: 16-001244

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1601-0260_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

07-01-2016
Opdrachtgever
8856243

0224294dd

APE.OVY.ASB

15126526 ASB-MMg2

Grond

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

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 9,326

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

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,091 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,108 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,127 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,291 0,000 0 20,1 - - - - - -
#0,5-1 mm 1,503 0,000 0 5,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 6,679 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 8,798 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,7
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 94,3 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V050116_1

07-01-2016Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 16-001244

Rapportnummer: 1601-0260_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1601-0260

2016000454

Econsultancy (Doetinchem)

Fabriekstraat 19c

7005 AP Doetinchem

05-01-2016

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

07-01-2016
Opdrachtgever
8856243

0224294dd

APE.OVY.ASB

15126526 ASB-MMg2
Grond

Asbest in grond

Toelichting

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

V050116_1

07-01-2016Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1601-0260
2016000454
Econsultancy (Doetinchem)
Fabriekstraat 19c
7005 AP Doetinchem
05-01-2016

Monsternummer: 16-001245

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1601-0260_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

07-01-2016
Opdrachtgever
8856244

0540095497

APE.OVY.ASB

15126526 ASB-MMg3

Grond

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

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 9,278

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

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,129 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,205 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,170 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,205 0,000 0 24,4 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,877 0,000 0 5,7 - - - - - -
#< 0,5 mm 7,104 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 8,690 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,6
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 93,7 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V050116_1

07-01-2016Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 16-001245

Rapportnummer: 1601-0260_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1601-0260

2016000454

Econsultancy (Doetinchem)

Fabriekstraat 19c

7005 AP Doetinchem

05-01-2016

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

07-01-2016
Opdrachtgever
8856244

0540095497

APE.OVY.ASB

15126526 ASB-MMg3
Grond

Asbest in grond

Toelichting

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

V050116_1

07-01-2016Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1601-0434
15126526
Econsultancy (Doetinchem)
Fabriekstraat 19c
7005 AP Doetinchem
06-01-2016

Monsternummer: 16-001250

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1601-0434_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

07-01-2016
Opdrachtgever
8856251

0224293dd

APE.OVY.ASB

15126526 ASB-MMp1

Grond

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

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 9,104

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 14

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,185 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,278 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,205 0,007 1 100,0 5,9 - - - 5,9 5,9
#1-2 mm 0,261 0,050 50 20,1 39,8 - - - 39,8 39,8
#0,5-1 mm 1,158 0,080 20 5,0 64,0 - - - 64,0 64,0
#< 0,5 mm 5,722 0,000 0 - LB>3 - - - - LB
#Totaal 7,808 0,137 71 109,7 - - - 109,7 109,7

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 14 - - - 14 14
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 7,5 - - - 7,5 7,5
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 24 - - - 24 24

Droge stof 85,8 % (m/m) *

Koord; Chrysotiel 60 - 100%

Losse Bundels; Chrysotiel 60 - 100%

Aangetroffen materiaal:
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Analyse certificaat

V050116_1

07-01-2016Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 16-001250

Rapportnummer: 1601-0434_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1601-0434

15126526

Econsultancy (Doetinchem)

Fabriekstraat 19c

7005 AP Doetinchem

06-01-2016

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

07-01-2016
Opdrachtgever
8856251

0224293dd

APE.OVY.ASB

15126526 ASB-MMp1
Grond

Asbest in grond

Toelichting

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

 

 
 

 
 
 

Informatiebron 
Geraad-
pleegd 
(ja/nee) 

Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc. 
 Datum 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Historische topografische kaart ja 1811-1995   

Luchtfoto ja 2005   

Informatie uit themakaarten 
 Datum 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja 1979   

Grondwaterkaart Nederland ja 1995   

Bodemloket ja -   

Informatie van eigenaar / terreingebruiker / 
opdrachtgever 

 Datum 
uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 19-09-2014 Mevr. M. Maan  

Huidig gebruik locatie ja 19-09-2014 Mevr. M. Maan  

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja 19-09-2014 Mevr. M. Maan  

Toekomstig gebruik locatie ja 19-09-2014 Mevr. M. Maan  

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken  ja 19-09-2014 Mevr. M. Maan  

Kabel en leidingen locatie ja 13-03-2015 - Graafmelding Klic 

Informatie van gemeente 
 Datum 

uitgevoerd 
Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja 19-09-2014 Mevr. M. Maan  

Archief ondergrondse tanks ja 19-09-2014 Mevr. M. Maan  

Archief bodemonderzoeken ja 19-09-2014 Mevr. M. Maan  

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja 19-09-2014 Mevr. M. Maan  

Informatie uit terreininspectie  
Datum 

uitgevoerd 
 Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 04-01-2016   

Huidig gebruik locatie ja 04-01-2016   

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja 04-01-2016   

Verhardingen ja 04-01-2016   



 

  

 
Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 

waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 

geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 

beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 

opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 

kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 

andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op-

drachtgevers verlangd. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe-

rentielijsten worden verschaft.  

 

 

 

Vestiging Limburg  Vestiging Gelderland  Vestiging Brabant 

Rijksweg Noord 39 Fabriekstraat 19c Rapenstraat 2 

6071 KS  Swalmen 7005 AP  Doetinchem 5831 GJ  Boxmeer 

Tel. 0475 - 504961 Tel. 0314 - 365150 Tel. 0485 - 581818 

Swalmen@econsultancy.nl Doetinchem@econsultancy.nl Boxmeer@econsultancy.nl

http://www.econsultancy.nl/
mailto:Boxmeer@econsultancy.nl


 

 


	Asbest_grond
	Asbest_grond
	16-001243
	16-001244
	16-001245


	Asbest_grond
	Asbest_grond
	16-001250



