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Verkênnend bodemonderzoek en verkennend en nader ondezoek asbest Elspeterueg 55 en 63 te Uddel [P17M0076]

1. INLEIDING

Van Westreenen b.v. heeft ons op 20 april 2017 opdracht gegeven tot het uitvoeren van een

verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest aan de Elspeterweg 55 en 63 te

Uddel. Naar aanleiding van de resultaten is aanvullend opdracht verleend voor een nader onderzoek

asbest. Voor de ligging van de locatie wordt verwezen naar de kaartbijlagen.

Aanleiding voor het bodemonderzoek is de geplande herinrichting van de percelen en de daarvoor

benodigde indiening van een projectplan.

Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is tevens de geplande melding in het kader van het

activiteitenbesluit milieubeheer voor de nieuwe locatie van de bovengrondse tank en de tank- annex

wasplaats, waarvoor de nulsituatie dient te worden vastgelegd.

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van een representatieve indicatie

inzake eventuele verontreiniging(en) van de grond en het ondiepe grondwater. Het doel van het

verkennend onderzoek asbest is om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na te gaan of de

verdenking van verontreiniging van de bodem met asbest terecht is en een indicatieve uitspraak te

doen over het asbestgehalte in de bodem.

De doelstelling van het nader onderzoek asbest naar het gemiddelde gehalte is het vaststellen van de

aard van de bodemverontreiniging, en een schatting van het gehalte aan asbest te maken op basis

van een visuele inspectie van het maaiveld en de uitgegraven grond in combinatie met een

steekproefsgewijze monsterneming. Er wordt tevens een indicatie van de omvang van de

verontreiniging verkregen.

De NEN 5740 [Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek -

Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, januari 20091 en het

wijzigingsblad NEN 574OlA1van februari 2016 dienen als basis voor het uit te voeren verkennend

bodemonderzoek. De NEN 5707 [Bodem - lnspectie, monsterneming en analyse van asbest in

bodem, augustus 2015, inclusief de aanvulling C1 :2016 hieropl dient als basis voor het uit te voeren

verkennend onderzoek asbest. Uitvoering van vooronderzoek conform de NEN 5725 ï Bodem -

Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek,
januari 20091 maakt onderdeel uit van het onderzoek.

ln dit rapport zal achtereenvolgens worden ingegaan op het vooronderzoek, de verrichte

werkzaamheden en de resultaten van het onderzoek. Ten slotte worden conclusies getrokken en

aanbevelingen gedaan.

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. is een onafhankelijk adviesbureau dat beschikt over een

gecertificeerd kwaliteitssysteem conform NEN-EN-lSO 9001 :2015 en is gecertificeerd volgens BRL-

SIKB 2000 'Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch

bodemonderzoek'. Tussen Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. en de opdrachtgever bestaat geen

relatie die strijdig is met de functiescheiding zoals omschreven in de BRL SIKB 2000 (versie 5).
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Verkennend bodemondezoek en verkennend en nader ondeÍzoek asbest ElspeteMeg 55 en 63 te Uddel [P17M0076]

Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en

methoden, maar blijft een steekproefsgewijze benadering. Het is voor ons daarom onmogelijk

garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van het

bodemonderzoek. Dit betekent dat Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. geen aansprakelijkheid

accepteert ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door

ons uitgevoerde bodemonderzoek neemt.

Voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen zijn niet altijd zonder fouten en/of volledig. Voor het

verkrijgen van informatie zijn wij wel afhankelijk van diverse bronnen, waardoor wij niet kunnen

instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde gegevens voor het vooronderzoek.

Tot slot is het onderzoek een momentopname. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit zal ook plaats

kunnen vinden na de uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken, aanvoer van

grond van elders of door de verspreiding van een verontreiniging van elders via het grondwater. De

onderzoeksresultaten hebben daardoor een beperkte geldigheidsdu ur.
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Verkennend bodemondezoek en verkennend en nader onderzoek asbest Elspetenrveg 55 en 63 te Uddel [P17M00761

2. VOORONDERZOEK

ln dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vooronderzoek, bestaande uit de inventarisatie van actuele en
historische locatiegegevens, het toekomstige gebruik en de bodemopbouw en geohydrologie. Op

basis van de geïnventariseerde gegevens vindt hypothesestelling plaats.

Het vooronderzoek is conform de NEN 5725 uitgevoerd op standaard niveau en heeft betrekking op

de onderzoekslocatie en de directe omgeving. De gebruikte informatiebronnen betreffen:
(gemeentelijk) tank- en bodeminformatiesysteem, Dienst voor het kadaster en de openbare registers

Nederland, TNO grondwaterkaart van Nederland, Bodemloket, BAG viewer, Topotijdreis, huidige
gebruiker onderzoekslocatie en de opdrachtgever. Op 3 mei 2017 hebben wij de beschikbare

bodeminformatie van de Omgevingsdienst Veluwe lJssel ontvangen.

2.1. Actuele situatie en toekomstig gebruik
De onderzoekslocatie aan de Elspeterweg 55 en 63 te Uddel heeft een oppervlakte van circa 6.000 m'?

en is kadastraal bekend als gemeente Apeldoorn, sectie A, nummers 6387 ,7438,7439 en 6919. De

locatiecoórdinaten zijn X = 182079 en Y = 475091. Er zijn geen beperkíngen bekend in de Landelijke

Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

De locatie Elspeterweg 55 staat leeg en is deels braakliggend (perceel 6387) en deels nog bebouwd
met leegstaande stalen met omliggende bestrating. De locatie Elspeterweg 63 is bebouwd met een
loods met kantoor en kantine. Het buitenterrein is in gebruik als parkeerplaats/stallingsruimte voor

vrachtwagens en is verhard met klinkers.

Op 10 mei 2017 heeft een visuele terreininspectie plaatsgevonden. Tijdens de visuele terreininspectie

zijn de huidige dieseltank, de tank-/wasplaats en de oliewaterafscheider aangetroffen. Tevens heeft

de eigenaar van het transportbedrijf de locatie van de toekomstige dieseltank en de toekomstige was-

/tankplaats aan gewezen.

Rond de nog aanwezige stallen is veel asbestverdacht materiaal (grotendeels afkomstig van de

beschadigde daken) op de bestrating aangetroffen (zie foto 5). Ter plaatse van het gesloopte

terreindeel is op een drietal locaties veel asbestverdacht materiaal op het maaiveld aangetroffen (zie

hoofdstuk 5 en 6: rapportageonderdeel verkennend onderzoek asbest). Tijdens de inspectie zijn geen

overige mogelijk bodembelastende omstandigheden of activiteiten waargenomen op de

onderzoekslocatie. Voor een indruk van de locatie wordt veruvezen naar de navolgende foto's.

3 EW



Verkennend bodemonderzoek en verkennend en nader ondezoek asbest Elspeterweg 55 en 63 te Uddel [P17M0076]

Foto 1: Locatie oliewaterafscheider (OBAS)

Foto 5 Op de bestrating rond e stallen ligt veel
asbestverdacht materiaal (restanten dakplaten)

Foto 2 Bovengrondse 40.000 liter dieseltank met
brandstofpomp en voorliggende was-/ tankplaats.
Daarvoor de plek waar de toekomstige was-
/tankplaats wordt gerealiseerd.

Foto 6: Grens tussen voormalige gesloopte deel van het erf
en bestaande stallen, met hekwerk op de scheiding.

Foto 3: Parkeertenein waar toekomstige bovengrondse Foto 4: Nog bestaande stallen met beschadigde
dieseltank komt te staan. asbestdaken.
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Verkennend bodemondezoek en verkennend en nader onderzoek asbest Elspeterweg 55 en 63 te Uddel [P17M00761

Foto 7: Ovezicht gesloopte terreindeel vanaf straatzijde. Foto 8: Locatie voormalige oprit.

De onderzoekslocatie bevindt zich binnen de bebouwde kom van Uddel. Ten zuiden bevinden zich

een bouwbedrijf, een makelaarskantoor en een pannenkoekenrestaurant. ln het bedrijfspand is verder

een transportbedrijf gevestigd. Direct ten noorden bevindt zich een woning. Bij veevoederbedrijf

Alpuro b.v. aan de overzijde van de Elspeterweg (oostzijde)zijn of waren een bovengrondse

dieseltank en een ondergrondse HBO-tank aanwezig. Rondom de onderzoekslocatie vinden voor

zover bekend geen activiteiten plaats die de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van de

onderzoekslocatie mogelijk sterk beinvloeden.

Het huidige gebruik van de onderzoekslocatie wordt deels gewijzigd van agrarisch naar bedrijfsterrein.

Bestemmingsplan technisch is dit voorbereid. De gebiedsaanduiding is Wro-zone - wijzigingsgebied 1.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door gronden ter plaatse van de

aanduiding'Wro-zone - wijzigingsgebied'om te zetten in bestemmingen die voorzien in de realisatie

van een bedrijventerrein. Ter plaatse van Elspetenrueg 55 is de bouw van een proefboerderij voor

Alpuro b.v. gepland, welke qua oppervlakte wat groter wordt dan het huidige en voormalige bebouwde

erf. Voor zover bekend blijft het huidige gebruik van de directe omgeving in de nabrje toekomst

ongewijzigd.

Rondom de onderzoekslocatie vinden voor zover bekend geen activiteiten plaats die de

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van de onderzoekslocatie mogelijk sterk beïnvloeden

Voor zover bekend blijft het huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de directe omgeving in de

nabije toekomst ongewijzigd.

2.2. Voormalig bodemgebruik en voorgaand bodemonderzoek

Vroeger maakte de locatie deel uit van het heidegebied Uddelsch Marktveld. Sindsdien is de locatie in

gebruik voor agrarische doeleinden en is sinds 1989 is H. Bronkhorst Transportbedrijf B.V. op nummer

63 gevestigd. De navolgende fragmenten van historische topografische kaarten geven een beeld van

de ontwikkeling van de locatie en haar omgeving.
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Verkennend bodemonderzoek en verkennend en nader ondezoek asbest Elspeterweg 55 en 63 tê Uddel [P17M0076]

I
a

Fragment topografische kaart 1 958 Fragment topograÍische kaart 1965

Fragment topograÍische kaart 1 975 Fragment topografische kaart I 997

De nog aanwezige en recent gesloopte bebouwing op het agrarisch perceel Elspeterweg 55 is

volgens BAG-viewer gebouwd in 1963 en 1968. Uit topografische kaarten blijkt dat ook hiervoor al

kleinschalige agrarische bebouwing aanwezig was. Een groot deelvan de bebouwing is eind 2016

gesloopt. Het bedrijfspand van H. Bronkhorst Transportbedrijf B.V. is volgens BAG-viewer gebouwd in

1 986,

Over de aanwezigheid van oude riolen of gedempte sloten is niets bekend. Voor zover bekend

hebben op de onderzoekslocatie geen calamiteiten plaatsgevonden.

ln 2011 is door Hunneman Milieu-Advies een verkennend bodemonderzoekl ter plaatse van de

inmiddels gesaneerde en verwijderde 20.000 liter ondergrondse dieseltank uitgevoerd. Uit de

resultaten van het onderzoek blijkt dat ter plaatse van het vulpunt een sterke verontreiniging met

minerale olie is aangetroffen. De verontreiniging bevond zich in de bovenste meter en had een

omvang van circa 5 m3. Ter plaatse van de ondergrondse tank is zowel in de grond als in het

grondwater geen verontrein ig i ng aan getroffen.

Nulsituatie bodemondezoek ter plaatse van een ondergrondse 20 m3 dieseltank op het terrein van H. Bronkhorst

Transportbedrijf BV aan de Elspetenltreg 63b te Uddel, 20í í 855/dh/sh, d.d. november 201 1 , door Hunneman Milieu-

Advies Raalte BV
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Verkennend bodemondezoek en verkennend en nader ondezoek asbest Elspeterweg 55 en 63 te Uddel [P17M0076]

ln het kader van de sanering en verwijdering van de ondergrondse tank op 27 december 201 1 is

aansluitend op 9 juli 2012 de verontreiniging gesaneerd. Uit het evaluatierapport2 Olilft dat de

verontreiniging volledig is gesaneerd. Doordat de verontreiniging zich ook bij de OBAS bevond, is

tevens de OBAS gereinigd en afgevoerd en is na sanering een nieuwe OBAS geïnstalleerd.

Op het noordelijk aangrenzende perceel is in 20083 en voor een deel opnieuw in 2016a een

verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de realiseren van een bedrijventerrein. Uit de

resultaten van het onderzoek uit 2008 en 2016 blijkt dat in de grond geen van de geanalyseerde

parameters is aangetoond in een gehalte boven de streefiruaarde. Er heeft geen grondwateronderzoek

plaatsgevonden doordat het grondwater ter plaatse zich dieper dan 5 m-mv bevindt.

De directe omgeving van de onderzoekslocatie had in het verleden voornamelijk een agrarisch
gebruik. ln het verleden hebben in de directe omgeving van de onderzoekslocatie voor zover bekend
geen bodembelastende activiteiten plaatsgevonden die een sterke invloed hebben gehad op de

milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie.

Door de gemeente Apeldoorn is in samenwerking met een aantal buurgemeenten een

bodemkwaliteitskaart opgesteld, waarbij grondgebieden zijn opgedeeld in zones met een vergelijkbare

bodemkwaliteit. Uit de bijbehorende kaarten blijkt dat de bovengrond en de ondergrond op de locatie

voldoet aan de achtergrondwaarden (AW2000).

2.3. Bodemopbouw en geohydrologie

De onderzoekslocatie ligt op circa 30 meter +NAP. Het eerste watervoerende pakket reikt tot aan het

maaiveld en behoort (bovenin) tot de formatie van Boxtel. Deze formatie is opgebouwd uit zanden, die

overwegend matig grof tot matig fijn zijn. Het materiaal werd tijdens de voorlaatste (Saale) ijstijd door
gletsjertongen vanuit de gletsjerdalen omhooggestuwd. De dikte van het totale watervoerende pakket

is ongeveer 200 meter. Het freatisch grondwater bevindt zich op circa23 meter +NAP.

ln het algemeen kan gesteld worden, dat het grondwater van het hooggelegen gestuwde gebied

richting het randmeer stroomt en dat over een belangrijk deel van dat traject voeding door infiltrerende

neerslag plaatsvindt. De algemene grondwaterstroming is noordwestelijk gericht.

De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of boringsvrije zone. Binnen een

straal van 1.000 meter bevinden zich voor zover bekend geen kwetsbare objecten met betrekking tot

de grondwaterkwaliteit.

Evaluatierapport bodemsanering op het tenein van H. Bronkhorst Transportbedrijf BV aan de ElspeteMeg 63b te

Uddel,2012205/ws/am, d.d. november 2012, door Hunneman Milieu-Advies Raalte BV

Verkennend bodemondezoek ElspêteMeg te Uddel, M08,0074, d.d. 10 april 2008, door Vink Milieutechnisch

Adviesbureau b.v.

Verkennend bodemonderzoek Elspeterweg naast nr 67 te Uddel, Pí6M0123, d.d. 2 september 2016, door Vink
Milieutechnisch Adviesbureau b.v.
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Verkennend bodemonderzoek en verkennend en nader onderzoek asbest ElspeteMeg 55 en 63 te Uddel [P1 7M0076]

2.4. Hypothese

Op basis van het voorondezoek is de onderzoekslocatie in deellocaties onderverdeeld. De hypothese

is in het navolgende per deellocatie omschreven.

Deellocatie A: Bovengrondse 40.000 liter opslagtank voor diesel met was-/tankplaats
Deellocatie A betreft de bodem ter plaatse van de bovengrondse 40.000 liter opslagtank voor diesel

met was-/tankplaats, inclusief de afleverzuil met een oppervlakte van 300 m'. Op basis van het

vooronderzoek kan worden aangenomen dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit mogelijk is

aangetast met minerale olie (in grond en grondwater) en vluchtige aromaten (in het grondwater) als

gevolg van mors- en lekverliezen. De hypothese voor deellocatie A luidt 'verdacht, plaatselijke

bodembelasting, geen ondergrondse opslagtank'.

Deellocatie B: Toekomstige locatie bovengrondse 40.000 liter opslagtank voor diesel
Deellocatie B betreft de bodem ter plaatse van de toekomstige locatie van de bovengrondse 40.000

liter opslagtank voor diesel met een oppervlakte van ruim 100 m'. Op basis van het vooronderzoek

wordt aangenomen dat de bodem mogelijk wordt aangetast door het gebruik van de tank. De

hypothese luidt'toekomstige plaatselijke bodembelasting, geen ondergrondse opslagtank'.

Deellocatie G: Toekomstige was-/tankplaats
Deellocatie C betreft de bodem ter plaatse van toekomstige was-/tankplaats met een oppervlakte van

circa 280 m". Op basis van het vooronderzoek wordt aangenomen dat de bodem mogelijk wordt

aangetast door het gebruik van de was- en tankplaats. De hypothese luidt 'toekomstige plaatselijke

bodembelasting, geen ondergrondse opslagtank'.

Deellocatie D : Oliewaterafscheider
Deellocatie D betreft de bodem ter plaatse van oliewaterafscheider met een oppervlakte van < 10 m2

Op basis van het vooronderzoek kan worden aangenomen dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit

mogelijk is aangetast met minerale olie (in grond en grondwater) en vluchtige aromaten (in het

grondwater) als gevolg van lekverliezen. De hypothese voor deellocatie D luidt 'verdacht, plaatselijke

bodembelasting, geen ondergrondse opslagtank'. De grond ter plaatse is tijdens de sanering in 2012
afgegraven, waarna de huidige nieuw OBAS is aangebracht in schone grond.

Deellocatie E: Agrarisch perceel Elspeteruveg 55 met huidige en voormalige bebouwing
Deellocatie E betreft het bodemtraject van 0 tot 0,5 m-mv van het agrarisch perceel Elspeterweg 55

met huidige en voormalige bebouwing met een oppervlakte van circa 5.000 m". Op basis van het

vooronderzoek kan worden aangenomen dat het genoemde bodemtraject mogelijk heterogeen diffuus

verontreinigd is met asbest als gevolg van de asbestdaken en overig asbest verdacht materiaal ter
plaatse van de agrarische gebouwen. Er is geen sprake van een lijnvormige bron. De hypothese voor

deellocatie E luidt'verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld'.

Overig terrein
Op basis van het vooronderzoek kan worden aangenomen dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit

ter plaatse van het overige terrein waarvoor de bestemming wordt gewijzigd of waar gebouwd gaat

worden niet of slechts in lichte mate is aangetast. Er is geen sprake van een lijnvormige bron. De

hypothese voor het overig terrein luidt 'onverdacht'. .

8
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Verkennend bodemonderzoek en verkennend en nader ondezoek asbest Elspeterweg 55 en 63 te Uddel [p17M0076]

3. VERKENNEND BODEMONDERZOEK. OPZET EN UITVOERING

ln het navolgende worden de opzet en de uitvoering van het onderzoek behandeld. Daarbij wordt
ingegaan op de onderzoeksstrategie, het veldwerkprogramma en het laboratoriumonderzoek.

3.í. Onderzoeksstrategie
Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie is de NEN 5740:20091A1'2016 als richtlijn gehanteerd

Op basis van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie in deellocaties onderverdeeld. De

onderzoeksstrategie is in het navolgende per deellocatie omschreven.

Deellocatie A: Bovengrondse 40.000 liter opslagtank voor diesel met was-/tankplaats
De hypothese voor de bodem ter plaatse van de bovengrondse 40.000 liter opslagtank voor diesel
met was-/tankplaats, inclusief de afleverzuil (deellocatie A) luidt 'verdacht, plaatselijke

bodembelasting, geen ondergrondse opslagtank'.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een
plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP) als omschreven in g 5.3

van de NEN 5740:2009 en conform de NEN 57401A1:2016. Er heeft gerichte monsterneming
plaatsgevonden om een eventuele verontreinigingskern aan te kunnen tonen. Als verdachte
bodemlaag is het bodemtraject tot 0,5 meter onder het maaiveld (m-mv) aangemerkt. Het onderzoek
heeft zich gericht op minerale olie in de grond en het standaardpakket in het grondwater.

Deellocatie B: Toekomstige locatie bovengrondse 40.000 liter opslagtank voor diesel
De hypothese voor de bodem ter plaatse van de toekomstige locatie van de bovengrondse 40.000 liter
opslagtank voor diesel (deellocatie B) luidt'toekomstige plaatselijke bodembelasting, geen

ondergrondse opslagtank'.

De onderzoekstrategie luidt'vaststelling nulsituatie bij toekomstige bodembelasting (NUL)' ats

omschreven in $ 5.8 van de NEN 5740:2009. Er heeft gerichte monsterneming plaatsgevonden. Als
verdachte bodemlaag is het bodemtraject tot 0,5 m-mv aangemerkt. Het onderzoek heeft zich gericht

op minerale olie in de grond en het standaardpakket in het grondwater.

Deellocatie G: Toekomstige was-/tankplaats
De hypothese voor de bodem ter plaatse van toekomstige was-/tankplaats (deellocatie C) luidt
'toekomstige plaatselijke bodembelasting, geen ondergrondse opslagtank'.

De onderzoekstrategie luidt'vaststelling nulsituatie bij toekomstige bodembelasting (NUL)' ats

omschreven in $ 5.8 van de NEN 5740:2009. Er heeft gerichte monsterneming plaatsgevonden. Als
verdachte bodemlaag is het bodemtraject tot 0,5 m-mv aangemerkt. Het onderzoek heeft zich gericht

op minerale olie in de grond en het standaardpakket in het grondwater.

Deellocatie D: Oliewaterafscheider
De hypothese voor de bodem ter plaatse van de oliewaterafscheider (deellocatie D) luidt 'verdacht,
plaatselijke bodembelasting, geen ondergrondse opslagtank'.
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Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een

plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP) als omschreven in $ 5.3

van de NEN 5740:2009 en conform de NEN 57401A1:2016, waarbij sprake is van een puntbron. Er

heeft gerichte monsterneming plaatsgevonden om een eventuele verontreinigingskern aan te kunnen

tonen. Als verdachte bodemlaag is het bodemtraject rond 2,0 m-mv aangemerkt, Het onderzoek heeft

zich gericht op minerale olie in de grond en het standaardpakket in het grondwater.

Deellocatie E: Agrarisch perceel Elspeteruveg 55 met huidige en voormalige bebouwing
Deellocatie E is verdacht ten aanzien van asbest. Het verkennend onderzoek asbest wordt

afzonderlijk beschreven in hoofdstuk 5 en 6.

Overig terrein
De hypothese voor het overig terrein luidt 'onverdacht'. ln het kader van de bestemmingswijziging is

alleen onderzoek nodig ter plaatse van de verdachte deellocaties. ln het kader van het

activiteitenbesluit is alleen nulsituatie onderzoek nodig ter plaatse van de toekomstige verdachte

deellocaties. Ter plaatse van het overige terrein is daarom geen verkennend ondezoek nodig en is

dan ook niet uitgevoerd.

3.2. Veldwerkprogramma
De boringen en de bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd onder certificaat en in

overeenstemming met de protocollen 2001 (versie 3.2) en 2002 (versie 4). Het veldwerk is uitgevoerd

door D. Karsten (Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.) op 1 1 en 18 mei 2017.

Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen,

verdachte geuren en kleuren en eventuele bodemvreemde bestanddelen zoals puin, afual of

asbestverdachte materialen. De waarnemingen zijn in het veld in profielbeschrijvingen vastgelegd.

Peilbuizen worden bemonsterd na een minimale rusttijd van één week. Alle monsters zijn individueel

verpakt in geschikte monsterverpakkingen en zijn volgens de geldende richtlijnen geconserveerd.

Deellocatie A: Bovengrondse 40.000 liter opslagtank voor diesel met was-/tankplaats
Ter plaatse van de bovengrondse 40.000 liter opslagtank voor diesel met was-/tankplaats, inclusief de

afleverzuil zijn 5 boringen verricht tot een diepte van 1,0 m-mv, waarvan er 1 is doorgezet tot 6,5 m-

mv en is venverkt tot peilbuis.

Deellocatie B: Toekomstige locatie bovengrondse 40.000 liter opslagtank voor diesel

Ter plaatse van de toekomstige locatie van de bovengrondse 40.000 liter opslagtank voor diesel zijn 4

boringen verricht tot een diepte van 1,0 m-mv, waarvan er 1 is doorgezet tot 5,8 m-mv en is verwerkt

tot peilbuis.

Deellocatie G: Toekomstige was-/tankplaats
Ter plaatse van toekomstige was-/tankplaats zijn 4 boringen verricht tot een diepte van 1,0 m-mv,

waarvan er I is doorgezet tot 6,5 m-mv en is verwerkt tot peilbuis.

Deellocatie D: Oliewaterafscheider
Ter plaatse van de oliewaterafscheider (deellocatie D) is 1 boring verricht tot een diepte van 2,0 m-mv

Voor het grondwateronderzoek is gebruik gemaakt van de bestaande peilbuis. Ondanks dat deze op
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enige afstand van de oliewaterafscheider staat, geeft dit voldoende informatie ten behoeve van de

actuele bodemkwaliteit ter plaatse, doordat het grondwater diep zit (op ca. 5 m-mv) en de peilbuis

stroomafiryaarts van de OBAS staat.

3.3. Laboratoriumonderzoek
De monsters zijn met gekoeld monstertransport voor analyse aangeboden aan het door het RvA

geaccrediteerde milieulaboratorium ALcontrol Laboratories te Rotterdam. ln tabel 1 wordt een

overzicht gegeven van de samengestelde (meng)monsters en uitgevoerde analyses.

Tabêl í

Deze nummers conesponderen met de monstercodes in bijlage B.
Standaardpakket grondwater:

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink)
- Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen)

- Gehalogeneerde koolwaterstoffen (1 ,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,1-dichlooÍetheen, cisl,2-
dichlooretheen (cis), trans- 1,2-dichlooretheen, dichlooÍmethaan, 1,1-dichloorpropaan, 1,2-dichloorpropaan, 1,3
dichloorpropaan, tetrachlooÍetheen (per), tetrachloormethaan (tetra),1,1,1-trichloorethaan,1,1,2{richloorethaan,
trichlooretheen (tri), chloroform, vinylchloride, bromoform)

- Minerale olie

01

02

03

04

05

Verdachte laag
(deellocatie B)
Verdachte laag
(deellocatie A)
Verdachte laag
(deellocatie A)
Verdachte laag
(deellocatie C)
Verdachte laag
(deellocatiê D)

Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Minerale olie, organische stof

Minerale olie, organische stof

Minerale olie, organische stof

Minerale olie, organische stof

Minerale olie, organische stof

44 (7-5o) 45 (7-50)

63 (7-50) 64 (7-50)

81 (160-200)

2'.t-1-1
41-1-1
61-1-1
pbA-1-

Grondwater
Grondwater
Grondwater
Grondwater

21-1-1
41-1-1
61-1-1
pbA-1-

Standaardpakket grondwater 2

Standaardpakkêt grondwater
Standaardpakket grondwater
Standaardpakket grondwater

21 (480-580)
41 (550-650)
61 (550-650)
1 pbA (500-600)

Peilbuis deellocatie B
Peilbuis deellocatie A
Peilbuis deellocatie C
Peilbuis deellocatie D

21 (10-60) 22 (10-60) 23 (10-
60) 24 (10-60)
41 (7-50) 42 (7-5o) 43 (7-50)

Nr.l Omschrijving MatÉx Boorpunq diepte {cm.mv} Analyse{s}

11
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4. VERKENNENDBODEMONDERZOEK.INTERPRETATIEENTOETSING

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden in dít hoofdstuk geïnterpreteerd en getoetst aan

het toetsingskader van de Wet bodembescherming. lngegaan wordt op het genoemde toetsingskader

en aansluitend de bodemopbouw, de zintuiglijke waarnemingen en de toetsing van de

analyseresultaten van de grond en het grondwater.

4.1. Toetsingskader
Het toetsingskader van de Wet bodembescherming (Wbb) gaat uit van achtergrond- dan wel streef-

en interventiewaarden voor de bodem. Bij een overschrijding van de achtergrond-/ streefiaraarde is in

beginsel sprake van aantoonbare verontreiniging. Bij een overschrijding van de interventiewaarde is in
beginsel sprake van dreigende vermindering of ernstige vermindering van de functionele

eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier.

De achtergrond- en interventiewaarden voor grond zijn bodemspecifiek en afhankelijk van het

lutumgehalte en het organische stofgehalte. Voor de berekening van toetsingswaarden voor
organische parameters is het lutumgehalte niet van toepassing. Bij een organische stofgehalte van

minder dan 2,0o/o wordt voor de berekening van de toetsingswaarden van de organische verbindingen

het minimaal te hanteren organische stofgehalte van 2,0o/o toegepast.

Een uitgebreide toelichting op het toetsingskader van de Wbb wordt gegeven in bijlage A. De

getoetste analyseresultaten en de analysecertificaten5 zijn opgenomen in brjlage B1 en C1. De

resultaten worden getoetst met behulp van BoToVa, de Bodem Toets- en Validatie Service van de
overheid via elektronische data uitwisseling.

4.2. Bodemopbouwen zintuiglijke waarnemingen

De bodemprofielen van de verrichte boringen en de zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in bijlage
D 'profielbeschrijving'. ln tabel 2 is een schematische weergave van de bodemopbouw van de
onderzoekslocatie opgenomen.

Tabel 2: Schematische weergave van de bodemopbouw

De gemeten grondwaterstand(en) staan vermeld bij de analyseresultaten van het grondwater

Op de analysecertificaten staan voêtnoten, die betrekking kunnen hebben op de betrouwbaarheid van de uitgevoerde

analyse of duiden op een indicatief gehalte. Bij beschouwing van de voetnoten op de bijgevoegde analysecertiÍicaten
is er geen aanleiding om te verwachten dat deze van invloed zijn op de betrouwbaarheid van dit bodemondezoek.

5

Lichtgrijs
Donkeóruin

Lichtbruin

(opgebracht)
(plaatselijk nog deels of geheel

aanwezig)
zwak7-6

0,0 - 0,7
0,0 - 0,7

Matig Íijn zand
Matig fijn zand

Zwak siltig,
Zwak siltig, zwak humeus

Bodemtraject {m-mv} KleurHoofdmengsel
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Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen kenmerken waargenomen, die duiden op een mogelijke

verontreiniging.

4.3. Analyseresultaten grond

De analyseresultaten en toetsing van de grond zijn opgenomen in tabel 3.

Tabel 3: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds)

21 (10-60) 22 (10-60) 23 (10-60) 24 (10-60)
41 (7-50) 42 (7-50) 43 (7-50)
44 (7-50) 45 (7-50)
63 (7-50) 64 (7-50)
81 (160-200)

Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B.
geen overschrijding van de achtergrondwaarde
overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
overschrijding van het gemiddeldê van de achtergrond- en interventiewaarde, maar niet van de interventiewaarde
overschrijding van de intervenliewaarde

Uit tabel 3 blijkt dat in de grond geen verhoogde gehalten aan minerale olie zijn aangetroffen.

4.4. Analyseresultaten grondwater

De analyseresultaten en toetsing van het grondwater zijn opgenomen in tabel 4

Tabel 4: Analyseresultaten en toetsing grondwatêr (Fg/l)

0í
02
03
04
05
1

Minerale olie
totaal olie Cí0-C40

4,60
6,4

471

52

4,36
6,3

449

4,90
6,1

380

4,81
6,4

481

grondwaterstand (m-mv)
zuurgraad (-)
geleidbaarheid (trS/cm)

ZwaÍe mgtalen
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

Vluchtige aromaten
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
rylenen
styreen

Polycyclische Aromatische
KoolwaterstoÍfen (PAK)
naftaleen
lnterventiefactor PAK (1 0

Monstemr.í 21.1-1 41-1-1 6{.í.1 pbA-1-Í

14 9W



Verkennend bodemonderzoek en verkennend en nader ondezoek asbêst Elspeterweg 55 en 63 te Uddel IPl 7M00761

Vluchtige gêhalogeneerdo
koohilaterstoffen
1 ,1-dichloorethaan
1 ,2-dichloorethaan
1 ,1 -dichlooretheen
cis 1,2-dichlooretheen (cis)
trans 1,2-dichlooretheen
som 1,2-dichloorethenen
dichloormethaan
1 ,1 -dichloorpropaan
1 ,2-dichloorpropaan
1 ,3-dichloorpropaan
som dichloorpropanen
tetrachlooretheen (per)
tetrachloormethaan (tetra)
I ,1 ,1 -trichloorethaan
1 ,1 ,2trichloorethaan
trichlooretheen (tri)
chloroform
vinylchloride
bromoform

MineÍale olie
totaal olie C10-C40

l{lonstemr.l 21.1-1 41-1-1 6t-1-í plA-l.t

21-1-1
41-1-1
61-1-1
pbA-1
í

21-1-1 21 (480-580)
41-1-1 41 (550-650)
61-1-1 61 (550-650)

-1 pbA-1-1 pbA (500-600)
Dêze nummers corrêsponderen met de monstercodes in bíjlage B.
geen overschrijding van de streefuiaarde
overschrijding van de streefraraarde, maar niet van het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
overschrijding van het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde, maar niet van de interventiewaarde
overschrijding van de interventiewaarde

Uit tabel 4 blijkt dat in het grondwater alleen bij één peilbuis barium (van nature aanwezig) net boven

de achtergrondwaarde is aangetroffen

Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetroffen in een gehalte boven de

streefwaarde.
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5. VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST. OPZET EN UITVOERING

ln het navolgende worden de opzet en de uitvoering van het onderzoek behandeld. Daarbij wordt

ingegaan op de onderzoeksstrategie, het veldwerkprogramma en het laboratoriumonderzoek.

5.í. Onderzoeksstrategie
Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie zijn de NEN 5707:2015 en het wijzigingsblad NEN

5707lC1van augustus 2016 als richthjn gehanteerd.

Agrarisch perceel Elspetenreg 55 met huidige en voormalige bebouwing
De hypothese luidt 'verdacht, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld'. Het onderzoek is

uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een diffuse

bodembelasting, heterogeen verdeeld als omschreven in $ 6.4.5 van de NEN 5707:2015. De

verdachte bodemlaag is de actuele contactzone (maaiveld tot circa 0,5 m-mv). Onderzoek heeft zich

gericht op asbest in grond.

Overig terrein
De hypothese voor het overige terrein ten aanzien van asbest luidt'onverdachte locatie'. Onderzoek

van onverdachte locaties is niet nodig en heeft daarmee ook niet plaatsgevonden.

5.2. Veldwerkprogramma
Het veldonderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met protocol 2018 (versie 3.2) door D.. Karsten

(Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.) op 17 mei 2017. De weersgesteldheid tijdens de

werkzaamheden was gunstig. Er was geen sprake van neerslag en de lucht was voldoende helder.

Vrijgekomen grond is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, verdachte geuren en

kleuren en eventuele bodemvreemde bestanddelen zoals puin en afval. De waarnemingen zijn in het

veld in profielbeschrijvingen vastgelegd. Alle monsters zijn individueel verpakt in geschikte

monsterverpakkingen en zijn volgens de geldende richtlijnen geconserveerd.

Er is een visuele inspectie van het maaiveld uitgevoerd ter plaatse van het voormalige erf waar de

verharding en de bebouwing reeds zijn verwijderd/gesloopt. De visuele inspectie heeft

plaatsgevonden met een inspectie-efficiëntie van 90 - 100Vo.

De visuele inspectie van het maaiveld ter plaatse en naast de nog aanwezige schuren was niet

mogelijk vanwege de bebouwing, de aanwezige verhardingen (klinkers en beton) en langs de

zuidelijke perceelsgrens de volledige begroeiing met gras en struiken.

Verdacht terreindeel
Er zijn 18 inspectiegaten gegraven met een lengte, breedte en diepte van 0,3 x 0,3 x 0,5 meter in de

actuele contactzone. Alle inspectiegaten zijn doorgezet tot in de ongeroerde bodem. De vrijgekomen

grond is per inspectiegat voorbehandeld op locatie. De grove fractie is (indien aanwezig) afgescheiden

door uitharken en visueel onderzocht op asbestverdachte materialen. Van de fijne fractie zijn per

inspectiegat een proportioneel aantal grepen genomen van circa 0,5 kilogram ten behoeve van vier
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mengmonsters. De gaten zijn na afloop van het onderzoek gedicht door de uitgegraven grond terug te

storten.

5.3. Laboratoriumondezoek
De monsters zijn met gekoeld monstertransport voor analyse aangeboden aan het door het RvA
geaccrediteerde milieulaboratorium ACMAA Laboratoria B.V. te Deurningen. ln tabel 5 wordt een

overzicht gegeven van de samengestelde (meng)monsters en uitgevoerde analyses.

Tabel 5: (Meng)monsters en uitgevoêrde analyses

Asbest:
Chrysotiel (witte asbest), amosiet (bruine asbest), crocidoliet (blauwe asbest), anthophylliet (gele asbest),
tremoliet (gÍijze asbest), actinoliet (groene asbest)

Vezamelmonster MV bij 7Um12
Vezamelmonster MV bij 13
Vezamelmonster MV bij 14,15
Vezamelmonster MV bij
16,17,18
GF gat 14
GF gat 15
GF gat 17
GF gat 18
FF 1,2,3 (7-5), 4,5,6 (10-50)
FF 4,5,6 (0-10)
FF 7 (0-20),8 (040), I (25-50)
FF 10 (0-s0), 11 (0-30), 12 (0-
50)
FF 13 (0-50)

inspectiegat 14 (0-10)
inspectiegat 15 (0-20)
inspectiegat 17 (0-20)
inspectiegat 18 (0-10)
inspectiegat 1,2,3 (7 -5), 4,5,6 (1 0-50)
inspectiegat 4,5,6 (0-1 0)
inspectiegat 7 (0-20),8 (0-40), I (25-50)
inspectiegat I 9 Um 22 (0-50)

inspectiegat 13 (0-50)

1

2
3
4

13 Grond Asbest

Matêriaal
Materiaal
Materiaal
Materiaal

Materiaal
Materiaal
Materiaal
Materiaal
Grond
Grond
Grond
Grond

Asbestl
Asbest
Asbest
Asbest

Asbest
Asbest
Asbest
Asbest
Asbest
Asbest
Asbest
Asbest

maaiveld inspectiegaten T llm 12
maaiveld inspectiegat 13
maaiveld inspectiegat í4,15
maaiveld inspectiegaten 16,17,'18

5
6
7
I
I
10
1',!

12

Analyse{s}l'lr. OmschriJving Matdx Boorpunt, diepie (cm-mv'
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6. VERKENNENDONDERZOEKASBEST.INTERPRETATIEENTOETSING

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden in dit hoofdstuk geïnterpreteerd en getoetst aan
het toetsingskader van de Wet bodembescherming. lngegaan wordt op het genoemde toetsingskader

en aansluitend de bodemopbouw, de zintuiglrjke waarnemingen en de toetsing van de

analyseresultaten van de grond.

6.í. Toetsingskader
Het toetsingskader van de Wet bodembescherming (Wbb) gaat uit van achtergrond- dan wel streef-

en interventiewaarden voor de bodem. Bij een overschrijding van de achtergrond-/ streefwaarde is in

beginsel sprake van aantoonbare verontreiniging. Bij een overschrijding van de interventiewaarde is in

beginsel sprake van dreigende vermindering of ernstige vermindering van de functionele

eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier.

Voor asbest is geen streefiruaarde vastgesteld, maar een interventiewaarde (100 mg/kgds gewogen).

Deze interventiewaarde is niet gebaseerd op het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) maar op het

veel strenger Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR). Bij gehalten beneden de interventiewaarde voor

asbest (gewogen) is geen sprake van locatiespecifieke risico's. Het gewogen gehalte aan asbest

wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te vermeerderen met 10 maal het gehalte aan

amfibool asbest. Bij materialen niet zijnde bodem is geen sprake van een interventiewaarde, maar van

een restconcentratienorm (100 mg/kgds gewogen asbest).

Een uitgebreide toelichting op het toetsingskader van de Wbb wordt gegeven in bijlage A. De
getoetste analyseresultaten en de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 82 en C2. De

resultaten worden getoetst met behulp van BoToVa, de Bodem Toets- en Validatie Service van de

overheid via elektronische data uitwisseling.

6.2. Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen

De bodemprofielen van de verrichte boringen en de zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in bijlage
D'profielbeschrijving'.

ln de inspectiegaten 7, 8 en 10 zijn sporen puin en beton aangetroffen. ln de gaten 14, 15 en 16 is

matige bijmenging met beton en baksteen aangetroffen. ln de gaten 17 en 18 is een sterke bijmenging

aan puin en beton aangetroffen. De matige tot sterke bijmenging beperkt zich tot de bovenste 10 à 20

cm. ln de inspectiegaten 14,15, 17 en 18 is asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Ter plaatse van deze gaten bevond zich van oorsprong de met klinkers verharde oprit (bij de gaten

16,17 ,18 en het met asfalt verharde erf (gat 14 en 15). Op het maaiveld ter plaatse liggende nog

restanten asfalt. Uit een analyse van het asfalt (zie certificaat in bijlage C2) blukt dat sprake is van

teervrij asfalt.

Bij de start van de uitvoering van het verkennend onderzoek asbest was de sloper (tevens

asbestsaneerder) begonnen met het opschonen van het maaiveld ter plaatse van de voormalige oprit
bijgat 16,17,18. De aannemer beschouwde de werkzaamheden als onderdeelvan de eind 2016
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uitgevoerde sloop. Op aangeven van ons zijn de werkzaamheden gestaakt. Wel is één container met

asbest- en puinhoudend zand afgevoerd. Daarnaast zijn twee depots asbesthoudend zand van de

toplaag achtergebleven van ca. 15 m3 en 25 m3 (zie situatietekening in kaartbijlagen voor de ligging).

6.3. (Analyse)resultatenvoormaligerf
Er zijn op het geïnspecteerde maaiveld van het voormalige erf asbestverdachte materialen

waargenomen. Ter plaatse van het terreindeel rond de gaten 16,17,18 en rond de gaten 14,15 ztln

veel stukjes asbest verdacht materiaal aangetroffen. BU het terreindeel rond de gaten 16,17, 18 is

tevens asbestverdacht materiaal ten zuiden van de bouwhekken aangetroffen (niet bemonsterd).

Tevens zijn in het afual nabij gat 13 diverse grotere stukken asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Tot slot zijn verspreidt over het terrein enkele stukjes asbestverdacht materiaal op het maaiveld

aangetroffen. Het plaatmateriaalbevat 10-1SVo chrysotielen plaatselijk tevens 2-5% crocidoliet.

Onderstaande foto's geven een beeld van het waargenomen asbest op het maaiveld.

Foto 9: Foto 10

Foto 11

Maaiveld nabij gat 18 met veel stukjes
asbestverdacht materiaal (voor opschonen)

Maaiveld nabij gat í4 met veel stukjes
asbestverdacht materiaal

Voormalige oprit bij gat '16,17,'18; maaiveld deels
opgeschoond, met voor en achter depots
verontreinigde puinhoudende toplaag

Asbesthoudend afual rond een grote boom bij Foto 12:
gat 13
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Ter plaatse van de gaten 14,15 zijn teveel kleine stukjes asbestverdacht materiaalaangetroffen om

allemaal te kunnen verzamelen, waardoor een deelmonster is genomen. Ook ter plaatse van het

asbesthoudend afval is slechts een deelmonster genomen. Hiervoor kan daarom geen uitspraak

worden gedaan over de asbestconcentraties op het maaiveld. Gezien de hoeveelheden is verder

onderzoek en verwijdering van de betreffende lagen noodzakelijk.

Voor het terrein rond gat 16,17 ,18 (RE1, de voormalige oprit) en voor het overige terrein zijn op basis

van de bijbehorende terreinoppervlakten (350 respectievelijk 2.200 m2) de gewogen

asbestconcentraties op het maaiveld als volgt:
. lnspectiegaten 16,17,18 (RE1) 20,54 mg/kgds gewogen
. Overige gedeelte van het voormalige erf (gat 7 tlm 12) 0,19 mg/kgds gewogen

Voor de berekende terreindelen is geen sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor het

maaivefd. Voor de berekening wordt verwezen naar bijlage 82. Voor RE1 rond de gaten 16,17,18

dient opgemerkt te worden dat het maaiveld reeds deels is opgeschoond, waarbij de verontreinigde

toplaag nog in twee kleine depots op de locatie aanwezig is.

6.4. (Analyse)resultaten inspectiegaten

ln de inspectiegaten 14,15,17 en 18 is asbestverdacht materiaalaangetroffen. De analyseresultaten

van de geanalyseerde materiaalmonsters zijn opgenomen in tabel 6. Hierin zijn tevens de gehalten

per inspectiegat weergegeven op basis van de grove fractie. Voor de berekening wordt verwezen naar

bijlage B.

Tabel 6: Analyseresultaten inspectiegaten

Uit tabel 6 blijkt dat het asbestverdachte materiaal in de inspectiegaten chrysotiel bevat in een gehalte

van 7 ,5 (5-10%) en 12,5o/o (10-15%) en plaatselijk crocidoliet in een gehalte van 3,5% (2-5o/o) en

amosiet in een gehalte van 1 ,05o/o (0,1-2Yo). Op inspectiegat niveau leidt dit voor alle vier de gaten tot
gehalten die de interventiewaarde overschrijden.

De analyseresultaten van de fijne fractie zijn opgenomen in tabel 7

114
chrysotiel
12,5

13
chrysotiel
12,5

Amosiet
1,05

49,8
chrysotiel

7,5

í 8,6
chrysotiel
7,5

24,3
chrysotiel
12,5

crocidoliet
3,5

6,9
chrysotiel
't2,5

crocidoliêt
3,5

262
175
350

924
670

't179

102
49

155

325
208
441

Massa (g)
Soort asbestl
Asbestgehalte (%)
Soort asbêst2
Asbestgehalte (o/o)

Massa (g)
Soort asbestl
Asbestgehalte (%)
Soort asbest2
Asbestgehalte (%)

Gehalte per sleuf (gewogen)
Gehalte asbest (mg/kgds)
Ondergrens (mg/kgds)
Bovengrens (mg/kgds)

inspectiegat í8
(0-1s)

14 15Monstêr 17
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Aangeleverd (kg)
Gemeten asbestconcentratie
Gewogen asbestconcentÍatie
Ondergrens (95% betr. interv.)
Bovengrens (95% betr. interv.)
Gemeten serpentijngehalte
Gemeten amfi boolgehalte
Berekende bepalingsgrens
Niet hechtoebonden asbest C)

14,
<2
<2
<2

3,
<2
<2
<2
<2

í 3,1
<2
<2
<2
4,4

<2
<2
<2
<2

14,0
<2
<2
<2

4,1
<2
<2
<2
<2

14
<2
<2
<2

4
<2
<2
<2
<2

12,1
7,2
7,2
5,3

12
7,2

<2
<2
<2

3 0

I 2

FF 1,2,9 í7-
51,4,5,6 {'t0-

501

FF 4,5,6 (0-
{0}

FF 7 (0-
20),8 (040),

9 (?5-50)

FF {0 (0-50}, {1 FF í3 (0-50}
t0-30), 12 {0-50}

Monstor

Tabel 7: Analyseresultaten (mg/kgds); fijne fractie

Uit tabel 7 blijkt dat in de fijne fractie van de vier mengmonsters geen asbest is aangetoond. ln de

grond onder het asbesthoudende afual is wel asbest aangetroffen, maar in een gehalte ruim beneden

de interventiewaarde.

Op basis van de maaiveldinspectie, de inspectie van de grove fractie van de inspectiegaten en de

analyseresultaten van de fijne fractie blijkt dat ter plaatse van de gaten 16,17,18 en de gaten 14,15

een gewogen asbestconcentratie boven de interventiewaarde is aangetoond. Tevens kan worden

aangenomen dat in de twee kleine depots en het asbesthoudend afual asbest in gehalten boven de

i nterventie-/hergebru ikswaarde zit.

De resultaten van de bovengrond ter plaatse van de gaten 16,17,18 en de gaten 14,15 geeft

aanleiding tot nader onderzoek. Dit nader onderzoek is aansluitend op het verkennend onderzoek

uitgevoerd en in de navolgende hoofdstukken gerapporteerd.

Op basis van de maaiveldinspectie, de inspectie van de grove fractie van de inspectiegaten en de

analyseresultaten van de fijne fractie blijkt dat op het overige terrein geen asbest in een gehalte boven

de interventiewaarde of het criterium voor nader onderzoek (=Q,5 x interventiewaarde) is aangetroffen.

Het overige terrein is daarmee voldoende onderzocht op asbest.
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7. NADER ONDERZOEK ASBEST .OPZET EN UITVOERING

ln het navolgende worden de opzet en de uitvoering van het onderzoek behandeld. Daarbij wordt
ingegaan op de onderzoeksstrategie, het veldwerkprogramma en het laboratoriumondezoek.

7.1. Onderzoeksstrategie

Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie is de NEN 5707:2003 als richtlijn gehanteerd

De resultaten van het verkennend onderzoek asbest vormden het uitgangspunt voor de aanpak.

Tijdens het verkennend onderzoek asbest bleek in de bovengrond ter plaatse van de gaten í6,17,18
onder de voormalige bestrating van de oprit) en de gaten 14,15 (onder het voormalige asfalt van het

erf) (zie kaartbijlage voor de locaties) asbest aanwezig te zijn in een gehalte boven de

interventiewaarde.

Het asbesthoudend materiaal is zowel op het maaiveld als in de grove fractie van de bovenste 10 tot

20 cm aangetroffen. De fijne fractie van deze terreindelen is nog niet onderzocht, aangezien dit tijdens

het nader onderzoek alsnog (en anders nogmaals) moet plaatsvinden. Het materiaal in de grove

fractie komt grotendeels overeen met de samenstelling van het plaatmateriaal op het maaiveld.

Het nader onderzoek is afgeleid van de onderzoeksstrategie verdacht maaiveld en/of actuele

contactzone als beschreven in $ 8.1.1 van de NEN 5707:2003. Overeenkomstig tabel 6 van deze

norm kan bij een kleinere locatie volstaan worden met 3 inspectiesleuven van 2 meter lang en 30 cm

breed conform de strategie VED-HE.

7.2. Veldwerkprogramma
De graafwerkzaamheden en de bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd in overeenstemming met
protocol 2018 (versie 3.2). Het veldwerk is uitgevoerd door D. Karsten (Vink Milieutechnisch

Adviesbureau b.v.)op 31 mei2017.

De weersgesteldheid tijdens de werkzaamheden was gunstig. Er was geen sprake van neerslag en de

lucht was helder. Er is geen visuele inspectie van het maaiveld uitgevoerd, omdat dit tijdens het

verkennend onderzoek al was uitgevoerd.

Er zijn 10 inspectiesleuven gegraven van 200 cm x 30 cm en 40 à 50 cm diep. Dit heeft voor zover
mogelijk laagsgewijs plaatsgevonden. Het materiaal is uitgespreid naast de sleuf en de uitgespreide

laag is geïnspecteerd op asbestverdacht materiaal. De waarnemingen zijn in het veld in

profielbeschrijvingen vastgelegd.

Van de asbestverdachte materialen is per inspectiesleuf een (verzamel)monster gemaakt. De grove

fractie is door uitharken gescheiden van de fijne fractie. Van de fijne fractie zijn per inspectiesleuf een

proportioneel aantal grepen genomen van circa 0,5 kilogram en samengevoegd ten behoeve van

analysemonsters. De sleuven zijn na afloop van het onderzoek gedicht door het uitgegraven materiaal

terug te storten.
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7.3. Laboratoriumondenzoêk

De monsters zijn met gekoeld monstertransport voor analyse aangeboden aan het door het RvA
geaccrediteerde milieulaboratorium ACMAA Laboratoria b.v. te Deurningen. ln tabel I wordt een

overzicht gegeven van de samengestelde (meng)monsters en uitgevoerde analyses.

Tabel 8: (lllleng)monsters en uitgevoerde analyses

Asbest:

Chrysotiel (witte asbest), amosiet (bruine asbest), crocidoliet (blauwe asbest), anthophylliet (gele asbest),
tremoliet (grijze asbest), actinoliet (groene asbest)

5

6

7

I
I
10

11

12

13

14

Fijne fractie 51 (verdachte
laag RE3)
Fijne Íractie 52 (verdachte
laag RE3)
Fijne fractie 53 (verdachte
laag RE3)
Fijne Íractie verticale afperking
RE3
Fijne fractie RE2
Fijne fractie 57 (verdachte
laag RE1
Fijne fractie 58 (verdachte
laag RE1
Fijne fractie S9 (verdachte
laag RE1
Fijne fractie 510 (verdachte
laag REí)
Fijne fractie verticale afperking
REí

sí (0-20)
s3 (0-20)
s8 (0-25)
se (0-20)

s1 (0-20)

s2 (0-30)

s3 (0-20)

s1 (2045),52(3040),S3(20-50)

s4(0-40),s5(0-40),s6(0-50)
s7 (0-30)

s8 (0-25)

s9 (0-20

s10 (0-1 0)

s7(3040),s8(25-50),S9(20-45),S1 0(í 0-
40)

Asbest

Asbest

Asbêst

Asbest

Asbest
Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

Asbest

1

2
3
4

Grond

Grond

Grond

Grond

Grove fractie 51
Grove fractie 53
Grove fractie SB
Grove fractie 59

Materiaal
Materiaal
Materiaal
Materiaal

Grond
Grond

Grond

Grond

Grond

Grond

Asbestl
Asbest
Asbest
Asbest

Analyse(o)Nr. Omschrijving Matrix Boorpunt, diêpte (cm-mv)
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8. NADER ONDERZOEK ASBEST - INTERPRETATIE EN TOETSING

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden in dit hoofdstuk geïnterpreteerd en getoetst aan
het toetsingskader van de Wet bodembescherming. lngegaan wordt op de bodemopbouw, de

zintuiglrjke waarnemingen en de toetsing van de resultaten.

8.í. Bodemopbouwen zintuiglijke waarnemingen
De bodemprofielen van de verrichte boringen en de zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in bijlage
D 'profielbeschrijving'. ln de actuele contactzone van de inspectiesleuven S1, 53, S8 en Sg zijn enkel
stukjes asbestverdacht materiaalaangetroffen. Tevens is bovenlaag van de sleuven S1, 53, 58, 59
en S10 matig tot sterk puin- of betonhoudend.

Vanwege de bijmenging in de met asbest verontreinigde bovenlaag is de bovengrond uit de sleuven
tevens bemonsterd conform protocollen 2001 (versie 3.2). Het veldwerk ter plaatse van de

restverontreiniging is uitgevoerd door D. Karsten (Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.) op 31 mei

2017 . De monsters zijn met gekoeld monstertransport voor analyse aangeboden aan het door het RvA
geaccrediteerde milieulaboratorium Alcontrol Laboratories te Rotterdam. Uit de analyseresultaten van
het mengmonster van de bovengrond (monster 06: S01 (0-20) S02 (0-30) S03 (0-20) S07 (0-30) S08

(0-25) S09 (0-20)) blijkt dat geen van de parameters uit het standaardpakket grond is aangetroffen in

een gehalte boven de streefiruaarde. De toetsing is opgenomen in bijlage 82 en het certificaat in

bijlage C2.

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn verder geen kenmerken waargenomen, die duiden op een

mogelijke verontreiniging. ln de navolgende foto's worden de gegraven sleuven met de aangetroffen

opbouw weergegeven.

Foto 13: Sleuf 51 Foto í4: Sleuf 52
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Foto 15: Sleuf 53

Foto 17: Sleuf55

Foto 19: Sleuf 57

Foto 16: Sleuf 54

Foto 18: SleufSG

Foto 20: Sleuf S8
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Foto 21: Sleuf S9 Folo 22: Sleuf 510

8.2. (Analyse)resultaten

Voor het toetsingskader wordt verwezen naar paragraaf 4.1 en 6.1 en bijlage A. De getoetste

analyseresultaten en de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 82 en C2.

De analyseresultaten van de geanalyseerde materiaalmonsters zijn opgenomen in tabel 9. Hierin zijn

tevens de gehalten per sleuf weergegeven op basis van de grove fractie. Voor de berekening wordt
verwezen naar bijlage 82.

Tabel 9: Analyseresultaten plaatmateriaal inspectiesleuven (grove Íractie)

17,0

p ja

chrysotiel
22,5

ja F

ja

7,5 22,5

12,5

63,0
chrysotiel

't2,5

481

6,0
Chrysotiel &
crocidoliet

12,5 & 3,5
ja

108,5
Chrysotiel &
crocidoliet

12,5 & 3,5
ja

86,4
chrysotiel

7,5
ja

18,8
chrysotiel

,t2,5

ja

25,0
Chrysotiel &
crocidoliet

12,5 & 3,5
ja

129,6
Chrysotiel &
crocidoliet

22,5 &3,5
ja

96,9
chrysotiel

12,5
ja

115,3 *.

85,0

104,3 "'.

69,0

347,3"**

230,6

Massa (g)
Soort asbest 1

Asbestgehalte (%)
Hechtgebondenheid

Massa (g)
Soort asbest 2
Asbestgehalte (%)
Hechtgebondenheid

Massa (g)
Soort asbest 3

Asbestgehalte (%)
Hechtgebondenheid

Gehalte per sleuf (gewogen)
Gehalte asbest
(mg/kgds)
Ondergrens (mg/kgds)

74,1
chrysotiel

97,8
chrysotiel

350,9 *'

220,2

6,8
chrysotiel
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Uit tabel I blijkt dat het asbestverdachte materiaal verschillende gehalten aan chrysotiel met
plaatselijk tevens crocidoliet in hechtgebonden vorm bevat. Op sleufniveau leidt dit voor alle sleuven

(S1, 53, S8 en 59) tot gehalten die de interventiewaarde overschrijden.

De analyseresultaten van de fijne fractie zijn opgenomen in tabel 10 en 1 1

Tabel l0: fractie

Tabêl í1 Itaten fractie

Uit tabel 10 en 1 I blijkt dat in de fijne fractie alleen ter plaatse van de sleuf 39 asbest is aangetoond in

een gewogen asbestconcentratie boven de interventiewaarde. ln de frjne fractie ter plaatse van de

overige sleuven en in de onverdachte onderlaag is geen asbest aangetoond in een gewogen

asbestconcentratie boven de interventiewaarde.

Op basis van de inspectie van de grove fractie van de inspectiesleuven en de analyseresultaten van

de fijne fractie zijn de gemiddelde gehalten aan asbest per sleuf berekend. ln tabel 12 ztln de

resultaten weergegeven en getoetst.

Tabel í2: BeÍekende gewogen asbestgehalten aan asbest pêísleuf(mg/kgds)

Aangêleverd (kg)
Gemeten asbestconcentratie
Gewogen asbestconcentratie
Ondergrens (95% betr. interv.)
Bovengrens (95% betr. interv.)
Gemeten serpentijngehalte
Gemeten amÍibootgehalte
Niet hechtgebonden asbest

14,2
43
43
32
57
43
<2
<2

't2,2
<2
<2
<2

4,7
<2
<2
<2

12,7
<2

0,8
0,1
5,2
0,8

<2
<2

12,2
<2

0,2
0,2
4,5
0,2

<2
<2

14
<2
<2
<2

4,0
<2
<2
<2

s{(20-

'f5),52{30-
40),s3{20-50}

s4{040),s5(0-
40),s6{0.50}

sl s3Monstêr 92
(0-20) (0-301 (0-20)

Aangelêverd (kg)
Gemeten asbestconcentratie
Gewogen asbestconcentratie
Ondergrens (95% betr. interv.)
Bovengrens (95% betr. interv.)
Gemeten serpentijngehalte
Gemeten amÍiboolgehalte
Niet hechtgebonden asbest

12,6
<2
<2
<2

4,7
<2
<2
<2

14,3
4,1

10
6,7

18
3,5
0,7

<2

14,8
44

130
79

190
35
9,4

<2

14,1
<2
<2
<2

4,1
<2
<2
<2

14,2
<2
<2
<2

3,9
<2
<2
<2

60),se(ro-
451,Sí0(í040)

Monstêr 87 s8 s9 sr0 s7(30.40),s8{25-
(0-30) (0-25) {0.20) (0-í0)

Grove fractie
Fijne fractie
Totaal

1 15,3
43

158

104,3
0,8

105

350,9
10

36í

347,3
130
477 ***

*.* Overschrijding interventiewaarde
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Uit tabel 12 blijkt dat in de sleuven S1, 53, S8 en 59 gewogen asbestconcentraties zijn aangetoond

boven de interventiewaarde. Op basis van deze resultaten wordt de hele RE1 en RE3 als

verontreinigd beschouwd.

ln de overige sleuven en in de onderliggende bodemlaag van RE1 en RE3 zijn geen gewogen

asbestconcentraties aangetoond boven de interventiewaarde, waardoor RE2 niet verontreinigd blijkt

en de verontreiniging verticaal is afgeperkt.

Voor de depots van het opgeschoonde maaiveld zijn geen gehalten bepaald. De resultaten van REl
worden hiervoor als representatief beschouwd. De depots worden daarom tevens als sterk

verontreinigd met asbest beschouwd.

8.3. Geschatteverontreinigingsomvang
Uitgaande van een verontreinigd oppervlak van 550 m2 (350 m2 ter plaatse van RE1, 200 m'zter
plaatse van RE3) en een gemiddelde laagdikte van circa 0,20 meter bedraagt de omvang van de

asbestverontreiniging met gehalten boven de interventiewaarde circa 1 10 m3. Daarnaast is sprake van

sterk asbesthoudend depots met een totale omvang van naar schatting 40 m3 en is er sprake van één

of enkele m3 asbesthoudend afual.

29 lina



Verkennend bodemondeeoek en verkennend en nader ondezoek asbest ElspeteMeg 55 en 63 te Uddel [P17M00761

30 w



Verkennend bodemonderzoek en verkennend en nader ondêzoek asbest Elspeterweg 55 en 63 te Uddel [P17M0076]

9. MILIEUHYGIËIISCN SANERINGSCRITERIUM BODEM, PROTOCOLASBEST

ln het kader van het nieuwe bodembeleid is het Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, protocol

asbest opgesteld. Op basis van dit protocol, dat als bijlage opgenomen is in de Circulaire

bodemsanering 1 juli2013 (Stcrt.2013, nr. 16675), kan worden bepaald of ersprake is van

onaanvaardbare risico's ten gevolge van de aanwezigheid van een bodemverontreiniging met asbest.

Het protocol bestaat uit drie stappen, die tot de uitspraak'geen onaanvaardbare risico's' of

'onaanvaardbare risico's' leiden. ln het navolgende worden de 3 stappen doorlopen voor zover

mogelijk en noodzakelijk op basis van de beschikbare gegevens.

9.1. Vaststellen geval van ernstige verontreiniging
Uit de resultaten van het nader onderzoek blijkt dat de bodem ter plaatse van een tweetal terreindelen

(RE1, RE3) verontreinigd is met asbest in een gehalte dat de interventiewaarde van 100 mg/kgds

(gewogen) overschrijdt. Op grond hiervan is er conform het protocol asbest sprake van een geval van

ernstige verontreiniging. Gezien de ruimtelijke, technische en organisatorische samenhang is sprake

van één geval van ernstige bodemverontreiniging.

9.2. Standaard risicobeoordeling
Bij asbest zijn risico's voor het ecosysteem verwaarloosbaar. Verspreidingsrisico's treden alleen op

ten gevolge van verwaaiing, niet door transport via grondwater. Vooral relevant zijn de humane

risico's. Aangezien de humane risico's van asbest worden veroorzaakt door inademing van

asbestvezels is voornamelijk de vezelemissie vanuit de bodem naar de lucht bepalend voor de

humane blootstelling. De concentratie aan asbestvezels wordt bepaald door de primaire emissie (het

vrijmaken van asbestvezels uit asbesthoudende materialen in en op de bodem) en de secundaire

emissie of resuspensie (het weer in beweging komen van eerder vrijgemaakte en neergekomen

asbestvezels, geïnitieerd door bepaalde activiteiten of wind)6.

De standaard risicobeoordeling houdt rekening met aanwezigheid van asbest in de contactzone, de

gebruiksvorm van de locatie en eventuele aanwezigheid van vegetatie. Uit het nader onderzoek is

gebleken dat sprake is van een ernstig verontreinigde actuele contactzone. De concentratie

hechtgebonden asbest is kleiner dan 1.000 mg/kgds (gewogen). Er is met uitzondering van een heel

laag gehalte aan niet hechtgebonden asbest in sleuf 52 alleen asbest in hechtgebonden vorm

aangetroffen. De locatie is momenteel niet volledig bedekt met vegetatie en niet afgedekt door

bebouwing of een duurzame en aaneengesloten verharding, maar het terrein ligt braak en is afgezet

met bouwhekken. Op basis van het voornoemde is geen sprake is van onaanvaardbare risico's.

bron: Swarties, F.A., Tromp, P.C. en Wezenbeek, J.M. (2003) Beoordeling van de risico's van bodemverontÍeiniging met asbest. Rijksinstituut

voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthown. RIVM Rapport 71 1701034
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9.3. Conclusieprotocolasbest
Er is op de locatie aan de Elspeterweg 55 sprake van een geval van ernstige verontreiniging met

asbest in de bodem, omdat de gemiddelde concentratie ter plaatse van een RE1 en RE3 hoger is dan

de interventiewaarde van 100 mg/kgds (gewogen).

De locatie valt in de categorie 'geen onaanvaardbare risico's. De kans op blootstelling is momenteel

op voorhand al laag, doordat sprake is van een met hekwerk afgezet sloopterrein.
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í0. coNclusrE

ln opdracht van Van Westreenen b.v. is een verkennend bodemonderzoek en een verkennend en

nader onderzoek asbest aan de Elspeterweg 55-63 te Uddel uitgevoerd. Op basis van het
vooronderzoek is de onderzoekslocatie in deellocaties onderverdeeld.

í0.í. Conclusie verkennend bodemondezoek
Op basis van het voorondezoek luidt voor de bodem ter plaatse van de bovengrondse 40.000 liter

opslagtank voor diesel met was-/tankplaats, inclusief de afleverzuil (deellocatie A) en ter plaatse van

de oliewaterafscheider (deellocatie D) de hypothese 'verdacht, plaatselijke bodembelasting, geen

ondergrondse opslagtank'.

Voor de bodem ter plaatse van de toekomstige locatie van de bovengrondse 40.000 liter opslagtank
voor diesel (deellocatie B) en de toekomstige was-/tankplaats (deellocatie C) luidt de hypothese
'toekomstige plaatselijke bodem belasting, geen ondergrondse opslagtank'.

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen kenmerken waargenomen, die kunnen duiden op een

mogelijke verontreiniging. Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grond geen verhoogde gehalten aan
minerale olie zijn aangetroffen. ln het grondwater is alleen bij één peilbuis barium (van nature

aanwezig) net boven de achtergrondwaarde is aahgetroffen. Geen van de overige geanalyseerde
parameters is aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde

Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'verdacht, plaatselijke bodembelasting, geen ondergrondse

opslagtank' voor de bodem ter plaatse van de bovengrondse 40.000 liter opslagtank voor diesel met

was-/tankplaats, inclusief de afleverzuil (deellocatie A) en ter plaatse van de oliewaterafscheider
(deellocatie D) wordt verworpen.

Voor de bodem ter plaatse van de toekomstige locatie van de bovengrondse 40.000 liter opslagtank

voor diesel (deellocatie B) en de toekomstige was-/tankplaats (deellocatie C) kan de geconstateerde

milieuhygiënische bodemkwaliteit voldoen als referentieniveau met het oog op de toekomstige

activiteiten. Periodiek herhalingsonderzoek naar de kwaliteit van het grondwater dan wel

eindonderzoek bij het einde van de gebruiksperiode (grond en grondwater) kan uitsluitsel geven over
het ontstaan van (additionele) bodemverontreiniging.

í0.2. Gonclusie verkennend ondezoek asbest
Op basis van het vooronderzoek blijkt dat de locatie bestaat uit een verdachte locatie ter plaatse van
de voormalige boerderij en een onverdachte locatie ten aanzien van asbest op het overige terrein.
Voor de verdachte locatie luidt de hypothese 'verdachte locatie met een diffuse bodembelasting,

heterogeen verdeeld'. Voor het overig terrein luidt de hypothese 'onverdachte locatie'. Op de

onverdachte locatie is geen verkennend onderzoek asbest nodig.

Uit de resultaten van het verkennend onderzoek blijkt voor het verdachte terreindeel het volgende:
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Tijdens de maaiveldinspectie van het voormalige erf zijn rond de gaten 16,17,18 en rond de

gaten 14,15 veel stukjes asbest verdacht materiaal aangetroffen. Tevens zijn in het afval

nabij gat 13 diverse grotere stukken asbestverdacht materiaal aangetroffen. Tot slot zijn

verspreidt over het terrein enkele stukjes asbestverdacht materiaal op het maaiveld

aangetroffen. Het plaatmateriaal bevat 1o-15o/o chrysotiel en plaatselijk tevens 2-5olo

crocidoliet.

ln de inspectiegaten 14, 15, 17 en 18 is, naast matige tot sterke bijmenging met puin,

baksteen of beton, asbestverdacht materiaal aangetroffen. Ter plaatse van deze gaten

bevond zich van oorsprong de met klinkers verharde oprit (bijde gaten 16,17,18) en het met

asfalt verharde erf (gat 14 en 15).

Op het maaiveld ter plaatse liggen nog restanten asfalt. Uit een analyse van het asfalt blijkt

dat sprake is van teervrij asfalt.

Ter plaatse van de gaten 14,15 zijn teveel kleine stukjes asbestverdacht materiaal

aangetroffen om allemaal te kunnen verzamelen, waardoor een deelmonster is genomen. Ook

ter plaatse van het asbesthoudend afual is een deelmonster genomen. Hiervoor kan daarom
geen uitspraak worden gedaan over de asbestconcentraties op het maaiveld ter plaatse.

Gezien de hoeveelheden waargenomen asbestverdacht materiaal is verder ondezoek en/of

verwijdering van de betreffende lagen noodzakelijk.

Voor het terrein rond gat 16,17,18 (RE1, de voormalige inrit) en voor het overige terrein zijn op

basis van de bijbehorende terreinoppervlakten (350 respectievelijk 200 m2) de gewogen

asbestconcentraties op het maaiveld 20,54 respectievelijk 0,19 mg/kgds gewogen. Voor de

berekende terreindelen is geen sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor het

maaiveld. Voor RE1 rond de gaten 16,17,18 dient opgemerkt te worden dat het maaiveld

reeds deels is opgeschoond, waarbij de verontreinigde toplaag nog in twee kleine depots op

de locatie aanwezig is.

Het asbestverdachte materiaal in de inspectiegaten bevat chrysotiel in een gehalte van7,5o/o

en 12,5o/o en plaatselijk crocidoliet in een gehalte van 3,5% en amosiet in een gehalte van

1,05Vo. Op inspectiegat niveau leidt dit tot gehalten die de interventiewaarde overschrijden.

ln de fijne fractie van de vier mengmonsters is geen asbest aangetoond. ln de grond onder

het asbesthoudende afval is asbest aangetroffen, maar in een gehalte ruim beneden de

interventiewaarde.

Op basis van de maaiveldinspectie, de inspectie van de grove fractie van de inspectiegaten

en de analyseresultaten van de fijne fractie blijkt dat ter plaatse van de gaten 16,17,18 en de

gaten 14,15 een gewogen asbestconcentratie boven de interventiewaarde is aangetoond. De

resultaten van de bovengrond ter plaatse van de gaten 16,17,18 en de gaten 14,15 geeft

aanleiding tot nader onderzoek. Dit nader onderzoek is aansluitend op het verkennend

onderzoek uitgevoerd.

Op basis van de maaiveldinspectie, de inspectie van de grove fractie van de inspectiegaten

en de analyseresultaten van de Í.1ne fractie blijkt dat op het overige terrein geen asbest in een
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gehalte boven de interventiewaarde of het criterium voor nader onderzoek (=0,5 x

interventiewaarde) is aangetroffen. De aangetroffen gehalten op het overige verdachte

terreindeel geven geen aanleiding tot nader onderzoek. Het overige terrein is daarmee

voldoende onderzocht op asbest

Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'verdachte locatie met een diffuse bodembelasting,

heterogeen verdeeld' stand houdt voor het gesloopte terreindeel en wordt verworpen voor het nog

bebouwde terreindeel.

í0.3. Conclusie nader onderzoek asbest
Uit de resultaten van het nader onderzoek asbest blijkt dat:

ln de actuele contactzone van de inspectiesleuven S1, 53, SB en 59 zijn stukjes

asbestverdacht materiaal aangetroffen. Tevens is bovenlaag van de sleuven S1, 53, 58, Sg

en S'10 matig tot sterk puin- of betonhoudend.

Uit de analyseresultaten van het mengmonster van de bovengrond blijkt dat geen van de

parameters uit het standaardpakket grond is aangetroffen in een gehalte boven de

streefwaarde.

Het asbestverdachte materiaal bevat verschillende gehalten aan chrysotiel met plaatselijk

tevens crocidoliet in hechtgebonden vorm. Op sleufniveau leidt dit voor alle sleuven met

asbestverdacht materiaal (S1, 53, S8 en 59) tot gehalten die de interventiewaarde

overschrijden.

ln de fijne fractie is alleen ter plaatse van de sleuf 59 asbest aangetoond in een gewogen

asbestconcentratie boven de interventiewaarde. ln de fijne fractie ter plaatse van de overige

sleuven en in de onverdachte onderlaag is geen asbest aangetoond in een gewogen

asbestconcentratie boven de interventiewaarde.

Op basis van de inspectie van de grove fractie van de inspectiesleuven en de

analyseresultaten van de fijne fractie zijn de gemiddelde gehalten aan asbest per sleuf

berekend. Hieruit blijkt dat in de sleuven S1, 53, S8 en 59 gewogen asbestconcentraties zijn

aangetoond boven de interventiewaarde. Op basis van deze resultaten wordt de hele RE1 en

RE3 als verontreinigd beschouwd.

ln de overige sleuven en in de onderliggende bodemlaag van RE1 en RE3 zijn geen gewogen

asbestconcentraties aangetoond boven de interventiewaarde, waardoor RE2 niet

verontreinigd blijkt en de verontreiniging verticaal is afgeperkt.

Voor de depots van het opgeschoonde maaiveld zijn geen gehalten bepaald. De resultaten

van RE1 worden hiervoor als representatief beschouwd. De depots worden daarom tevens

als sterk verontreinigd met asbest beschouwd.

Uitgaande van een verontreinigd oppervlak van 550 m'z (350 m2 ter plaatse van RE1 ,200 m2

ter plaatse van RE3) en een gemiddelde laagdikte van circa 0,20 meter bedraagt de omvang

van de asbestverontreiniging met gehalten boven de interventiewaarde circa 110 m3.
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Daarnaast is sprake van sterk asbesthoudend depots met een totale omvang van naar

schatting 40 m3.

Er is op de locatie aan de Elspeterweg 55 sprake van een geval van ernstige verontreiniging

met asbest in de bodem, omdat de gemiddelde concentratie ter plaatse van een REl en RE3

hoger is dan de interventiewaarde van 100 mg/kgds (gewogen).

De locatie valt in de categorie 'geen onaanvaardbare risico's. De kans op blootstelling is

momenteel op voorhand al laag, doordat sprake is van een grotendeels met hekwerk afgezet

sloopterrein.

Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'verdachte locatie met een diffuse bodembelasting,

heterogeen verdeeld' voor de onderzoekslocatie stand houdt, omdat sprake is van een geval van

ernstige verontreiniging met asbest. De locatie valt in de categorie 'geen onaanvaardbare risico's'

í0.4. Aanbevelingen
Geadviseerd wordt om - gegeven het voornemen om binnenkort de locatie bouwrijp te maken ten

behoeve van de nieuwbouw van grootschalige agrarische bebouwing, - de indiening van een BUS-

melding en aansluitend de uitvoering van de bodemsanering van de aangetroffen

asbestverontreiniging voor te bereiden en uit te voeren.

De milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt naar ons oordeel geen belemmering voor een

functiewijziging. De saneringskosten zijn niet dusdanig hoog dat het plan economisch onhaalbaar

wordt.

De milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt afhankelijk van de exacte invulling van de plannen

mogelijk een belemmering voor verlening van een omgevingsvergunning (bouwen). Ten behoeve van
grondwerkzaamheden ter plaatse van de verontreinigde locaties of de nieuwbouw is op basis van de

resultaten van het nader onderzoek asbest een bodemsanering namelijk noodzakelijk.

De milieuhygiënische bodemkwaliteit speelt een rol bij grondverzet. Voor de niet (sterk) verontreinigde

grond geldt dat dit mag worden hergebruikt op het perceel. lndien de grond verplaatst wordt naar een

locatie elders, moet dit worden gemeld bij het Meldpunt bodemkwaliteit

(https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl) en gelden samenstellingseisen met betrekking tot

verschillende mogelijkheden voor hergebruik conform het Besluit bodemkwaliteit en de regionale Nota

Bodembeheer. Wanneer verplaatsing van de grond niet mogelijk is, wordt aanbevolen de grond af te

voeren naar een grondbank of een erkend verwerker op basis van een indicatieve kwaliteitsbepaling

van de grond.

I
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TOETSINGSTOELICHTING

ln deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de toetsingswaarden die binnen het Nederlands

bodembeleid worden gebruikt om de milieuhygiënische bodemkwaliteit te beoordelen.

Om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te kunnen interpreteren zijn toetsingswaarden

opgenomen in de Wet bodembescherming (Wbb) dan wel hieronder vallende Besluiten en Amvb's.

Bodem omvat zowel vaste bodem (grond) als grondwater en waterbodem (slib). Bodemonderzoek kan

zich richten op één of meerdere van deze compartimenten. De toetsingswaarden voor de vaste

bodem, het grondwater en waterbodem zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering van 1 juli 2013
(Stcrt. 2013, nr. 16675) en de Regeling bodemkwaliteit van 13 december 2007 , nr. DJ22007124397

en de hierop volgende wijzigingen van de Regeling.

Er wordt onderscheid gemaakt in landehjke achtergrondwaarden (AW2000-project) voor grond en

waterbodem en streefwaarden voor grondwater en in interventiewaarden voor verontreinigende

stoffen in grond en grondwater. Daarnaast wordt brj de interpretatie van analyseresultaten gebruik

gemaakt van de tussenwaarde of het criterium voor nader onderzoek, die wordt berekend als het
gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde voor grond en de streef- en

interventiewaarde in geval van grondwater. Ten slotte zijn voor enkele stoffen zogenaamde indicatieve

niveaus voor ernstige verontreinigin g vastgelegd.

Voor de achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor de vaste bodem en waterbodem geldt

een bodemtypecorrectie.

Streefuraarde

De streefwaarde is wettelijk vastgelegd als het gehalte waarboven wel en waaronder geen sprake is

van grondwaterverontrein iging.

Achtergrondwaarde (AW 2000)

De achtergrondwaarde komt overeen met de achtergrondconcentraties van verschillende stoffen in de

Nederlandse bodem. Een achtergrondwaarde kan worden beschouwd als een indicatief

concentratieniveau, waarboven wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare

verontreiniging in grond.

Gem iddelde van de achtergrond-/streef- en i nterventiewaarde

Het gemiddelde van achtergrond- en interventiewaarde wordt gebruikt als hulpmiddel om te bepalen

of de aangetroffen gehalten aanleiding geven tot vervolgonderzoek.

lnterventiewaarde
De interventiewaarde is wettelijk vastgelegd als het gehalte waarbij sprake kan zijn van ernstige

verontreiniging, waardoor de bodem niet, of mogelijk niet meer, geschikt is voor elke vorm van

bodemgebruik. De interventiewaarden zijn onderbouwd met gegevens over gezondheidsrisico's voor

mens, plant en dier. Hierbij is uitgegaan van het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR): het

gehalte waarboven ontoelaatbare effecten voor mens, plant oÍ dier kunnen gaan optreden. Om van

een geval van ernstige verontreiniging te spreken dient het gemiddelde aangetroffen gehalte in

minimaal 25 m3 vaste bodem of in het grondwater van ten minste 100 m3 bodemvolume hoger te zrjn

dan de interventiewaarde.
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Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging
Voor enkele verontreinigende stoffen zijn gegevens over gezondheidsrisico's voor mens, plant en/of

dier voorhanden, maar niet genoeg om een interventiewaarde vast te stellen, of ontbreken

gestandaardiseerde analysemethoden. Voor deze stoffen zijn indicatieve niveaus voor ernstige

verontreiniging vastgesteld. Deze indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan

de interventiewaarde. Overschrijding ervan leidt niet zonder meer tot het vaststellen van een geval

van ernstige bodemverontreiniging, omdat niet altijd met zekerheid vastgesteld kan worden dat er

sprake is van mogelijk risico voor mens, plant en/of dier.

Asbest
Voor asbest is geen streefiaraarde vastgesteld. Sinds 1 januari 2003 geldt een interventiewaarde van

100 mg/kgds voor asbest gewogen voor de vaste bodem en waterbodem. Deze interventiewaarde is

niet gebaseerd op het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) maar op het veel strengere

Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR), gezien de bijzondere eigenschappen van asbest. Bij gehalten

beneden de interventiewaarde voor asbest (gewogen) is geen sprake van locatiespecifieke risico's

(Beoordeling van de risico's van bodemverontreiniging met asbest, Rijksinstituut voor

Volksgezondheid en Milieu, RIVM rapport 71170103412003, Bilthoven, 2003).

Het gewogen gehalte aan asbest wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te

vermeerderen met 10 maal het gehalte aan amfibool asbest. Chrysotiel (wit asbest) is een serpentijn

asbest. Amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), anthophylliet (geel asbest), tremoliet (grijs

asbest) en actinoliet (groen asbest) behoren tot de groep van amfibool asbest. Amfibool asbest vormt

een groter risico voor de gezondheid omdat de asbestvezels van deze soort asbest gemakkelijk in de

lengte splijten, waarbij steeds dunnere vezels ontstaan.

Om van een geval van ernstige verontreiniging te spreken is het eerder genoemde volume-criterium

niet van toepassing. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest indien

de gemiddelde concentratie binnen een ruimtelijke eenheid (RE) hoger is dan de interventiewaarde

van 100 mg/kgds gewogen.
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BIJLAGE Bí
Analyseresultaten
verkennend
bodemondezoek
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Projectnaam
Projectcode

P1 7M0076
P1 7M0076

Monstercode 21-1.11 41-1-12 61-1-13

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen

1 ,1-dichloorethaan
1 ,2-dichloorethaan
1 ,1-dichlooretheen
cis-1,2-dichlooretheen
tÍans-1,2-dichlooretheen
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan
1 , t -dichloorpropaan
1 ,2-dichloorpropaan
1 ,3-dichloorpropaan
som dichloorpropanen (0.7
factoÍ)
tetrachlooretheen
tetrachloormethaan
1 ,1 ,1{richloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
trichlooretheen
chloroform
vinylchloride
tribroommethaan

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
tradie C'12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
<0.1

<0.2
<0.2
<0.'l
<0.1
<0.1

52
<0.20
<2

9.5
<0.05
2.0
<2
<3

<10

22
<0.20
<2

12
<0.05
<2.0
<2
<3

<10

42
<0.20
<2

7.2
<0.05
<2-0
<2
<3

17

<0.2
<o.2
<0.2
<0.1
<0.2
0.21
<0.2

<0.2
<0.2
<0.'l
<0.1
<0.1

0.14
<0.2
<0.2
<0.2
<o.2

0.42
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<o.2
<0.2

ae

<0.2
<0.2
<0.2
<0.1
<0.2
0.21
<0.2

0.14
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

0.42
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

<0.2
<0.2
<o.2
<0.1
<0.2
0.2'l
<0.2

<0.02

0.0002

0.14
<0.2
<o.2
<o.2
<0.2

0.42
<0.1
<0.1
<0.1
<0.í
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0.02 " <0.02
interventie factor polycyclische
aromatische koolwaterstoffen 0.0002 0.0002

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

<25
<25
<25
<25
<50

a

a

a

a

a

<25
<25
<25
<25
<50

<25
<25
<25
<25
<50

Monstercode en monstertraject
' 12s41sas-oo1 21-1-1 21 (4so-slo)
' 1254158ï002 41-1-1 41 (sso-6so)
' 12541s8íoos 61-1-1 61 (sso-6so)



De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27
juni 2013, Nr. 16675.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
" het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en inteNentiewaarde** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de

interventiewaarde*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# Verhoogde rappoftagegrens, voor meer informatie zie analysecertifrcaat
" gecorrigeerd gehalte is groter dan of getiik aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleíner

dan de RBK rappoftagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-1 1-2012), dus mag verondersteld
worden kleiner dan de streefwaarde te zíjn.b gehalte is groter dan de streefwaarde @Í geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rappoftagegrens zoals
beschreven in de Staatscourant nr.22335 (02-11-2012).



Projectnaam
Projectcode

P1 7M0076
P1 7M0076

Tabel: Analyseresultaten grondwateÍ (qg!990]. monslels (gehalten in pg/l, tenzij-an{e1z q311g9gpven)

Monstercode pbA-1-11

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen

<í5
<0.20
<2

4.7
<0.05
<2.0
<2
<3

<'t 0

<0.2
<0.2
<0.2
<0.1
<0.2
0.21
<0.2

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0.02 à

interventie factor polycyclische
aromatischekoolwaterstoffen 0.0002

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan <0.2
1,2-dichloorethaan <0.2
1,í-dichlooretheen <0.1 a

cis-1,2-dichlooretheen <0.1

trans-1 ,2-dichlooretheen <0.1

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor) 0.14 a

dichloormethaan <0.2 a

1,1-dichloorpropaan <0.2
1,2-dichloorpropaan <0.2
1,3-dichloorpropaan <0.2
som dichloorpropanen (0.7
factor) 0.42
tetrachlooretheen <0.1 a

tetrachloormethaan <0.1 a

1,1,1-trichloorethaan <0.1 a

1,1,2{richloorethaan <0.1 a

trichlooretheen <0.2
chloroform <0.2
vinylchloride <0.2 a

tribroommethaan <0.2

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fraclie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

<25
<25
<25
<25
<50

Monstercode en monstertraject
12541585-004 pbA-1-1 pbA (500-600)



r
a

De resultaten zijn getoetst aan de toetsíngswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsaneing per 1 juli 2013, Staatcourant 27
juni 2013, Nr. 16675.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleíner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde
het gehalte is groter dan de inteNentiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
Verhoogde rappoftageg rens, voor meer informatie zie an alysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner
dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven rn de Sfaafscourant nr. 22335 (02-1 1-2012), dus mag verondersteld
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.
gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rappoftagegrens zoals
beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).



Projectnaam
Projectcode

Ta bel : An alvse Íes u ltate n

P1 7M0076
P1 7M0076

orond hs3000l monsÍerc in mg/kgds, tenzii anders aandesêven)

Monstercode
BodemtypeH)

011 033
I

022
1

oror br or br br

droge stof (gew.-%) 93.8
gewicht artefacten (S) <1

aard van de artefacten (-) Geen

92.3
<1

Geen

94.2
<1

Geen

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

MINERALE OLIE
fractiê C10-Cí2
Íraclie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

Monstercode en monstertra.iect
' 12s36316-001 01 21 (10-60) 22 (10-60) 23 (10-60) 24 (10-60)
' t25363t6-002 02 41 (T-so) 42 (7-so) i3 (7-so)3 12536316-000 03 44 (7-50) 4b (7-s0)

De resultaten zíjn voor de interuentiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsaneing
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluít Bodemkwaliteit'StaatÁcourant 

20 december 20ó7, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wiizigingen doorgevoerd: De gewijzigde grensíaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-1 1-2012).

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
inteNentiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsing swaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
Vehoogde rappoft agegrens, voor meer informatie zie analyseceftificaat
gecorigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-1 1-2012), dus mag
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgêsteld), en groter dan de
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-1 1-2012).
Origineel resultaat
Omgerekend resultaat

De achtergrond- en interventiewaarden zijn aÍhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten
geldt een default waarde van lutum = 25o/o en organische stof = 10ol0.)
1: lutum 25% humus 0.5%o

<5
<5
<5
<5

<20 70 70

<0.5

<5
<5
<5
<5

<2070

<0.5

<5
<5
<5
<5

<20

#
a

b

bÍ

bt)



Projectnaam
Projectcode

P1 7M0076
Pí 7M0076

Monstercode
BodemtypeH)

041 052
2

or br or br

droge stof (gew.-%)
gewicht artefacten (S)

aard van de artefacten

89.6
<1

90.1
<1

Geen(-) Geen

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

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fiactie C'12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

<5
<5
<5
<5

<20 70 70

1.5

<5
<5
<5
<5

<20

Monstêrcode en monstertraject
' 12536316-004 04 63 (7-50) 64 (7-50)

' tzs363za-oot osal (i6o-2oo)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsaneing
per 1 julí 201 3, Staatcourant 27 juni 201 3, Nr. 1 6675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit'staaticourant 

20 december 20ó7, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wiizigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven rn de Sfaafsco urant nr. 22335 (02-1 1 -2012).

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
interyentiewaarde
het gehaltê ís groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en inteNentiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde
het gehalte is groter dan de ínterventiewaarde
geen toetsing swaarde voor opg e steld
niet geanalyseerd
Verhoogde rappoftagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-1 1-2012), dus mag
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
RBK rappoftagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
Origineel resultaat
Omgerekend resultaat

De achtergrond- en interventiewaarden zijn aÍhankelijk van de bodemsamenstelling-
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niêt is gemeten
geldt een default waarde van lutum = 25o/o en organische stof = 10%.)
1: lutum 2596 humus 0.5%.
2: lutum 25% humus 1.5%

a

b

br

bt)



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (l&M-toetsingskadeÍ). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anderc
aangegeven

Toetsingswaardeni) AW 1/2(AW+l) I RBK eis

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 190 2595 5000 35

AW achtergrondwaarde
1/2(AW+l) gemiddelde van de achtergrond- en ínteventiewaarde
I interventiewaarde
RBK Tabel 1 (rappoftagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-1 1-

2012).

De achtergrond- en inteventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.
De genoemde toetsings waarden zijn van foepassing op het standaard
bodem type 10yo humus en 25%o lutum.

1)



Tabel : Toetsingswaarden voor grondwater ( as3000)

Toetsingswaardenl) s 1/2(S+r) r RBK

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeên
toluêen
ethylbenzeen
xylenen (0.7 factor)
styreen

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan 7.0 454
1,2-dichloorethaan 7.0 204
í , l-dichlooretheen 0.01 5.0
dichloormethaan 0.01 500
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)
1 ,1 -dichloorpropaan
1 ,2-dichloorpropaan
1 ,3-dichloorpropaan
som dichloorpropanen (0.7
factor)
tetrachlooretheen
tetrachloormethaan
1 ,1 ,1 -trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
trichloorelheên
chloroform
vinylchloride
tribroommethaan

0.20
0.20
0.10
0.20

0.01
0.80
0.80
0.80

o.14
0.20
0.20
o.20

50
0.40
20
15

0.050
15

5.0
15
65

0.20
7.0
4.0
0.20
6.0

0.80
0.01
0.01
0.01
0.01
24

6.0
0.01

50

20
0.20
2.0
2.0
0.050
2.0
2.0
3.0
10

625
6.0
100
75

0.30
75

300
75

800

338
3.2
60
45

0.í I
45
152
45

432

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
nafraleen 0.01 35 70
polycyclische aromatische
koolwaterstoffen 1

í5
504
77
35

153

30
1 000
150
70

300

900
400
10

1 000

80
40
10

300
130
500
400
5.0
630

600

0.20
0.20
0.20
0.21
0.20

0.42
0.10
0.10
0.'10
0.í 0
0.20
0.20
0.20
0.20

0.020

10
40
40
40

40
20
5.0
150
65

262
203
2.5

325

20
80
80
80

50

1) s
1n$+l)
I
RBK

streefwaarde
gemiddelde van streef- en interventiewaarde
interventiewaarde
Tabel 1 (rappoftagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-
2012).



BIJLAGE 82

Analyseresultaten
verkennend en

naderonderzoek

asbest

lJinlt



OpdÍachtgever:
Project:

Van Wsstreenen b.v.

Elspetenreg 55 te Uddel

Stortgewicht (kg/dm")

Droge stof (%)

1,7

94

Type Aantal st. Gewicht (g) Asbesttype b.g.

Asbest (%)

o.g. gem
Asbest (mg/kgds)

o.g. b.g.

22 358,72 Chrysotiel
Amosiet
Crocidoliet

10

2

15

5

3,2068657 5,3447762 4,2195602
000

0,6413731 1 ,7815921 ',t .18't4768
29 277,62 Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

10 15

0

0

0

0

0

0

2 18523 1 364205,48 4, 3,2655952

27,831 Chrysotiel
Amosiet

Crocidoliet

10 í5

2 5

0,2487931

0

0,0497586

0,4146552

0

0,1 382 t 84

0,3273594

0

0,0916606

Concentratie Totaal o.g b.s.

Serpentijn (mg/kgds)

Amfibool (mg/kgds)

Asbest gewogen (mg/kgds)

7,8125't47

1,2731375
20,543889

5,9375112

0,691 1318

't2,848829

9,895852

1,9198105

29,093957

Stortgewicht (kg/dm3)

Droge stof (%)

'l,7

90,3

Tvpe Aantal st. Gewicht (q) Asbesttype

Asbest (%)

o.g. b.g. gem.
Asbest (mg/kgds)

o.g. b.g.

95,067 Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

10 15 0,1407371 0,2345618 0,1851803

000
000

Chrysotiel
Amosiet

Crocidoliet
0

0

0 0 0

0 0

Chrysotiel
Amosiet

Crocidoliet
0

0

0

0

0

0

0

Concentratie Totaal o.g b.s

Serpentijn (mg/kgds)

Amfibool (mg/kgds)

Asbest gewogen (mo/kqds)

0,1851803 0,1407371 0,23456í8
0

0,1851803 0j407371 0,2345618



Opdrachtgever:

Project:

Van Wêstreênên b.v

Elspeterureg 55 te Uddel

RE:3 Gatnr: 14
1,7

Mlok (kg) 14,229

ïype Aantal st. Gewicht (q) Asbesttype

Asbest (%)

o.g. b.g.

Asbest (mg/kgds)

o.g. b.g. gem

49,8 Chrysotíel

Amosiet
Crocidoliet

5 10 174,994729 349,989458 262,492094

looo
;Q00

Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

0

0

0

0

0

0 0

Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

0

0

0

0

0

Concentratie Totaal o.g b.s.

Serpentijn (mg/kgds)

Amfibool (mg/kgds)

Asbest gewogen (mg/kgds)

262,492094 17 4,994729 349,989458

000
262,492094 17 4,9947 29 349, 989458

Gewogen asbestconcentÍatie
Bovengrens
Ondergrens

262,49 mg/kgds
349,99 mg/kgds

174,99 mg/ksds

RE:3 Gatnr: 15
Lengte (m)

Breedte (m)

Diepte (m)

Volume (m3)

0,3

0,3

Mlok (kg) 27,9072

Type Aantal st. Gewicht (g) Asbesttype

Asbest (%)

o.g. b.g

Asbest (mg/kgds)

o.g. b.g. gem

114.O4 Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

10 15 408,640064 6'1 2,960096

00
00

51 0,80008

0

0

24,3 Chrysotiel

Amosiet
Crocidoliêt

í0 15 87,0743034 130,61 1455 108,842879

000
5 17,4148607 43,5371517 30,47600622

Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

0

0

0 0

0

0 0 0

ConcentraÍie Totaal o.g b.g

Serpentijn (mg/kgds)

Amfibool (mg/kgds)

Asbest gewogen (mg/kgds)

619,64296 495,714368 743,57 1551

30,4760062 17,4148607 43,537 1517

924,403021 669,862974't 178,94307

Gewogen asbestconcentratie
Bovengrens
Ondergrens

924,40 mg/kgds

1178,94 mg/kgds

669,86 mg/kgds



Opdrachtgever:
Project:

Van Westreenen b.v.

Elspetenreg 55 te Uddel

RE: 1 Gatnr: 18

Mlok (ks) 14,3514

Type Aantal st. Gewicht (g) Asbesttype

Asbest (%)

o.g. b.g.

Asbest (mg/kgds)

o.g. b.g. gem.
'18,55 Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

5 1 0 64,6278412 129,255682 96,941761 I
000
000

6,88 Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

10 15 47,9395738 71,9093608 59,9244673

0

2 5 9,58791477 23,9697869 16,7788508

Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

0 0

0

0

0

0

0 0

Concentratiê Totaal o.q b.q

Serpentijn (mg/kgds)

Amfibool (mg/kgds)

Asbest gewogen (mg/kgds)

í56,866229 112,567415 201,165043
'l 6,7788508 9,58791477 23,9697869

324,654738 208,446563 440,862912

Gewogen asbestconcentratie
Bovengrens

Ondergrens

324,65 mg/kgds

440,86 mg/kgds

208,45 ms/ksds

RE: 1 Gatnr: 17

Mlok (kg) 29.1

Type Aantal st. Gewicht (s) Asbesttype

Asbest (%) Asbest (mg/kgds)

o.g. b.g.o.g b.g gem.

12,95 Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

10 15 44,360861 66,5412916 55,4510763

2 0,44360861 8,87217221 4,65789041

000
0,í

Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

0 0 0

0 0 0

0

Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

0 0 0

0 0

0

0

0 0

Concentratie Totaal o.g b.s.

SerpentUn (mg/kgds)

Amfibool (mg/kgds)

Asbest gêwogen (mg/kgds)

55,4510763 44,36086í 66,54129í6
4,65789041 0,44360861 8,87217221

102,02998 48,7969472 155,263014

Gewogen asbestconcentratie
Bovengrens
Ondergrens

102,03 mg/kgds

155,26 mg/kgds

48,80 mg/kgds



OpdÍachtgever:

Project:

Van WestÍêenen b.v

Elspetemeg 55 te Uddêl

Mlok (kg) 186,048

ïype Aantal st. Gewicht (q) Asbesttype

Asbest (%)

o.g. b.g. gem.
Asbest (mg/kgds)

o.g. b.g.

6 Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

10 15

2 5

3,2249742

0

0,64499484

4,83746',t3 4,0312177!

00
't,612487 1 1.',t287 4097

86,41 Chrysotiel

Amosiet

CÍocidoliêt

105 23,2225017 46,4450034 34,833752€

000
000

96,93 Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

't0 15 52,0994582 7 8,1 49 1 87 3 65,1243228

000
000

Concentratie Totaal o.g b.g

Serpentijn (mg/kgds)

Amfibool (mg/kgds)

Asbest gewogen (mg/kgds)

103,989293 78,5469341

1J2874097 0,64499484

1',t 5.27 67 03 84,9968825

129,431652

1,6124871

145,556523

Mlok (kg) 189,72

Type Aantal st. Gewicht (g) Asbesttypê b.g.

Asbest (%)

o.g. gem.
Asbest (mg/kgds)

o.g. b.g.

74,05 Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

í05 19,515601 9 39,031 2039 29,2734029

0

0

0 0

't8,82 Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

'15í0 9,91 9881 93 14,87 98229't2,3998524
000
000

25,01 Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

1510

2 5

13,1825849 19,7738773't6,4782311

000
2,63651697 6,59129243 4,6t3904i

Concentratie Totaal o.g b.s.

Serpentijn (mg/kgds)

Amfibool (mg/kgds)

Asbest gewogen (mg/kgds)

58,1514864 42,6180687 73,6849041

4,6139047 2,63651697 6,59't29243

104,290533 68,9832385 139,597828



Opdrachtgever:
Project:

Van WestÍeenen b.v.

Elspetêrweg 55 te Uddel

Mlok (kg) 239,1 I

Type Aantal st. Gewicht (g) Asbesttype b.g

Asbest (%)

o.g. gem.
Asbest (mg/kgds)

o.g. b.g.

6,75 Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

0

0

8,466073 6,34955475

00
00

15 30 4,2330365

62,96 Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

10 15

0

0 0

0

0

26,3221707 39,483256 32,9027133

129,61 Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

15 30

2 5

81,2805719 162,561144 121,920858

000
10,8374096 27,093524 18,9654668

Conc€ntratie Totaal o.q b.q.

Serpentijn (mg/kgds)

AmÍibool (mg/kgds)

Asbest gewogen (mg/kgds)

161,173't26 1 1',t,83577 I 210s',t047 3

'Í 8,9654668 1 0,8374096 27 ,093524
3s0,827794 220,20987 5 48't,4457't3

Mlok (ks) 194,616

Type Aantal st. Gewicht (g) Asbesftype

Asbest (%)

o.g. b.g. gem
]Asbest (mg/kgds)

]o.s. b.s.

108,53 Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

5l

,l

55,7662268 83,6493402 69,7077835

000
1 1,1532454 27.8831't34 1 9,51 81794

10 1

2

16,96 Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

-l 'r3,0718954 26,1437908 19,6078431

000
000

15

97,76 Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

5i

I

50,2322522 7 5,34837 83 62,79031 5:

000
000

10 1

Concentratie Totaal o.g b.s

Serpentijn (mg/kgds)

Amfibool (mg/kgds)

Asbest gewogen (mg/kgds)

't52,105942'.t 19,07037 4 185,141509

í9,5181 794 1 1,1532454 27,8831',t34

347,287736 230,602828 463,972644
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VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff

Postbus 99

3770AB BARNEVELD

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer
Rapport-verificatienu mmer

Analyserapport

P1 7M0076
P1 7M0076
12536316, versienummer: 1

PE4MGZRE

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

Blad 1 van 4

Rotterdam, 19-05-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumondezoek ten behoeve van uw project
P17M0076. 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 ondezoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
AlcontrolB.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. ln 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.

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

Hoogachtend,

van Duin
Laboratory Manager

Af,CONÏROL B.V. ISGEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RÁÁD VOORACCREOITATIEGEST€LOE CRITERIAVOOR TESTUAORATORIA CONFORM lSOnÊC 17025:2005ONO€R NR. L 023R
Ir$ttr{
ffvÀ t

AL ONZE WERUMMHEOEN rcRDEN UITGEVOERDONOÉR OEALGEMENÉ VOORWMROEN GEOEPONEERD AIJ OE MMÉR VÁN KOOPHÁNDEL ÉN FAARiEKEN TE ROTTERDAM INSCBRIJV]NG
HANDELSREGISTERT KVK ROTTERDAM24265236
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ALcontrol Laboratories

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff Analyserapport

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Pí 7M0076

P17M0076

1 25363í 6

Blad 2 van 4

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

't2-05-2017

12-05-20',t7

19-05-2017

Nummer MonstersooÉ MonsterspeciÍicatie

00í
002
003

004

Grond (AS3000)

Grond (453000)
Grond (AS3000)

Grond (453000)

01 21 (10-60) 22 (10-60) 23 (10-60) 24 (10-60)

0241 (7-50)42(7-50) 43 (7-50)

03 44 (7-50) 45 (7-50)

04 63 (7-50) 64 (7-50)

Analyse Eenheid a 00í 002 003 004

droge stof
gewicht arlefacten

aard van de artefaclen

gew.-%

organische stof (gloeiverlies) % vd DS

s
s
s

S

93.8

<1

geen

<0.5

92.3

<'l

geen

<0.5

94.2
<1

geen

<0.5

89.6

<1

geen

<0.5

MINERALE OLIE

fraclie C10-C12

ftadieC12-C22
fractie C22-C30

Íractie C30-C40

totaal olie C10 - C40

mg/kgds

mg/kgds

,mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

<5

<5

<5

<5

<20

<5

<5

<5

<5

<20

<5

<5

<5

<5

<20

<5

<5

<5

<5

<20

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

ALCONTROL S.V. ISOEACCREOITÊ€RO VO!GENS DE OOOR OE RAAOVOORÁCCFEOITAÍlE CÉSÍÊLOÊ CRITÈRlA VOORÍÈSÍUBORAÍORlÀ CONFORM ISOnEC 17025:2006ONOER NR. LO23

ParaaÍ

R
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ffUÀ I 0tI

AIONZE WÈRCMMHEOENrcROEN UITGEVOEROONDER OE ÁLGEMENE V@RWMRDEN OEOEPONEERD BIJ DE MM€R VAN KOOPHANOEL ÉN FABRIEKÉN TE ROÍTERDAM INSCHR1JVING
HANO€LSRÊClSÍÉR: XVK ROÍIERDAM 242652S
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Alcontrol La boratories

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff Analyserapport

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummêr

P1 7M0076

P1 7M0076

125363't6

Blad 3 van 4

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

12-05-20',t7

't2-05-2017

1 9-05-201 7

Monster beschrijvingen

00í

002

003

004

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

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

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

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

ParaaÍ I
ffi-,*R

ltslfii
8vA I

ÁLCONTROL B-V. ISGEACCREOITEEROVOLGENS DE DOOR OE RÀAD VOOR ACCREDIÍÁnÉ6ÊSÍELOE CRIÍÊRlA VOOR TESTLAaOMTORIÁ CONFORM ISOnEC 17025i200óoNDËR NR. L02A

0?[

ALONZÉ WÈRCMMHEOEN rcROEN UIYGEVOÈROONDÉR O€ALGEM€NÊ V@RWMRDEN GEDEPONEERD BIJ DE MMERVAN KOOPHANDEL EN FAARIÉKÉN i€ ROÍTERDAM INSCHRIJVINê
HAND€LSREGISÍ€R KVKROÍT8RD4M24265286



ALcontrol La boratories

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druiiff Analyserapport
Blad 4 van 4

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Pí 7M0076

P1 7M0076

12536316

12-05-20'17

12-05-2017

19-05-2017

Analyse MonstersooÉ Relatie tot norm

droge stof

gewicht aÍtefacten

aard van de artefacien

organische stof (gloeiverlies)

totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)

Grond (4S3000)

Grond (AS3000)

Grond (4S3000)

Grond (AS3000)

Gelukwaardig aan ISO 1 1465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 1 5934
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000):
conÍorm AS30í0-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

ldem

Conform 453010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en
gelijkwaardig aan NEN 5754

Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001

001

001

001

oo2

002

002
003

003

004

004

Y6277638
Y6277650

Y6277654

Y627765',1

Y6277599

Y6277655
Y6277642

Y6278'127

Y6277656

Y6278't29
Y6278',t28

12-05-2017

12-05-2017
'12-05-2017

12-05-2017

12-05-2017

'12-05-2017

't2-05-20't7

't2-05-20't7

12-05-2017

't2-05-20't7

12-O5-2017

't 0-05-201 7

't0-05-2017

10-05-2017

10-05-2017

10-05-2017

10-05-2017

10-05-20'.t7

10-05-2017

10-05:2017

10-05-2017

10-05-2017

ALC201

ALC201

ALC2O1

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC20í

ALC2O1

ALC20í
ALC201

Paraaf

R
lÍ$lÍlr
flÍA I 0?0

ÁLCONTRo! B.V lS GEÁCCREOITE€RO VOLGENS DE OOOR DE RAADVOOCACCREOITAIIÉ GESTÊIOÊ CRIT€RlA VoOR TEST!ÁBORATORIÀ CONFORM ISOnEC 17025:2005ONOERXR. L023
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VINK MILTECH.ADV.BUREAU
R.M. Druijff

Postbus 99

3770AB BARNEVELD

Uw projectnaam
Uw projectnummer
Alcontrol rapportnummer
Rapport-verificatien u mmer

Analyserapport

P17M0076
P17M0076
12536328, versienummer: 1

zSJH4ZJX

ALcontrol La boratories ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34

www. alcontrol. nl

Blad I van 4

Rotterdam, 19-05-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumondezoek ten behoeve van uw project
P17M0076. 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 ondezoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
AlcontrolB.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. ln 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 vezoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

\Mj vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn

Hoogachtend,

van Duin
Laboratory Manager

R
ïrsnt
nÍA I 0?{

ALONZEWERMMMHEOENrcROENUITGEVOERDONDERD€ALGEMENEV@RWMRDENGÊOErcNEERDAIJDEMMERVANKOOPIANO€L€NFAARIE(ENTEROTTEROAMINSCÈRIJVING
HANDELSREGISTÉR: KVK ROITERDAM 24265246
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Alcontrol La boratories

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff Analyserapport
Blad 2 van 4

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

P1 7M0076

P1 7M0076

12536328 -

12-05-2017

12-05-2017

1g-05-2017

Nummer MonsteÍsooÍt MonsterspeciÍicatie

001 Grond (AS3000) 05 81 (160-200)

Analyse Eenheid A 001

droge stof
gewicht artefaclen

aaÍd van de artefacten

organische stof(gloeiverlies) % vd DS

gew.-% s
s
S

S

90.1

<1

geen

g

MINERALE OLIE

Írac{ie C10-C12

ÍracilieCl2-C22
f aclie C22-C30

fíac1ie C30-C40

totaal olie C10 - C40

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

1.5

<5

<5

<5

<5

<20

De met S gemerKe analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de 4530oo-erkenning.

Paraaf

R
It$m
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ALCONTROL B.V. lS GEACCREOITEEROVOLGENS OE OOOR OE RAAD VOOR ACCREOITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR ÍÉSÍLABOMTORIÀ CONFORM ISOTEC 17026:2006 ONOER ilR. L 023
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ALcontrol La boratories

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff Analyserapport

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

P1 7M0076

Pí 7M0076

12536328 -

Blad 3 van 4

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

12-05-2017

12-05-2017

19-05-2017

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.

ParaaÍ

R
MH
ffvA t 0tI

AL ONZEWERUMMHEDENrcROEN UITGEVOERO ONDER OÊALGEMENE V@RWMROEN GEDEPONEERO AIJ DE MM€RVAN KOOPHANOE! EN 
'AARIEKEN 

ÍE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSR€GISTER KVKROÍIERDAM 2'265236
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(D, ALcontrol La boratories

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Analyserapport

P1 7M0076

P17M0076

12536328 - 1

Blad 4 van 4

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

12-05-2017

12-05-2017

19-05-2017

Analyse Monstersoort Relatie tot noÍm

droge stof

gewicht arteÍacten

aard van de artefacten

organische slof (gloeiverlies)

lotaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Gelijkwaardig aan ISO 1 1465 ên gelijkwaardig aan NEN-EN 1 5934
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000)
conform AS30í 0-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

Conform 453000 en conform NEN-EN í 61 79

ldem

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

ConÍorm 453010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y62781 38 12-05-2017 10-05-2017 ALC201

Paraaf

R
It$tt
RÍÀ I 0tI
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VINK MI LTECH.ADV. BUREAU
R.M. Druijff

Postbus 99

3770AB BARNEVELD

Uw projectnaam
Uw projectnummer
Alcontrol rapportnummer
Rapport-verificatien u mmer

Analyserapport

P17M0076
P17M0076
12541 585, versienummer: 1

FFYMUCPM

ALcontrol La boratories ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 .3194 AG Rotterdam
Tel.:+31 (0X0231 47 00 Fax: +31 (0)10 4163034
www.alcontrol. nl

Blad I van 6

Rotterdam, 26-05-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumondezoek ten behoeve van uw project
P17M0076. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. ln geval van een versienummet 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 vezoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

van Duin
Laboratory Manager

ALCONÍROL A.V. ISGEACCREOITEEROVOLGENS OE OOOR OE RAAO VOOR ACCREOITÁTIEGESTETOE CRITERIA VOOR ÍESTUAOMTORIA CONFORM ISONEC 17025:2006ONDER NR, LO2AR
tÍslilr
8rA I 0?[

ALONZE WERCMMA€OENWOROEN UITGEVOÉROONDER DEÁLGEMENE V&RWMRDEN GEOÉPONEERD BL DE MM€R VAN KOOPHANDEL EN FAARIEK€N TE ROTTERDAM JNSCHRIJVlNG
HÀNOELSRÊGlSÍERr KVK ROTTERDAM 24265236 {s"*



Alcontrol Laboratories

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff Analyserapport

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

P1 7M0076

P1 7M0076

12541585

Blad 2 van 6

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

19-05-2017

1 9-05-20í 7

26-05-2017

Nummer MonsteEooÉ MonsterspeciÍicatie

001

002

003

004

Grondwater
(AS3oo0)

Grondwater
(4S3000)
Grondwater
(4S3000)
Grondwater
(AS3000)

21-1-1 21 (480-580)

41-1-1 41 (550-650)

61-1-1 61 (550-650)

pbA-í -1 pbA (500-600)

Analyse Eenheid A 00í 002 003 004

METALEN

barium

cadmium

kobalt

koper

lsik
lood

molybdeen

nikkel

zink

trS/l

!s/l
p9/l

pg/l

ug/l
gg/l

ss/l
pg/l

pg/l

ps/l

pg/l

ss/l
pg/l

pg/l

pg/l

ps/l

S

S

s
s
S

S

S

s
s

S

S

S

S

S

S

S

52

<0.20

<2

9.5

<0.05

2.O

<2

<3

<10

22

<0.20

<2

12

<0.05

<2.0

<2

<3

<10

42

<0.20

<2

7.2
<0.05

<2.0

<2

<3

17

<0.02

<í5
<0.20

<2

4.7

<0.05

<2.O

<2

<3

<10

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen

tolueen

ethylbênzeen

Gxyleen

È en m-xyleen

rylenen (0.7 factor)

slyreen

POLYCYCLI SCHE AROMATI SCHE KOOLWATERSTOFF EN

naftaleen pg/l S <0.02

G E H ALO G EN E ERD E KO O LWAT ER STO F F E N

í,1-dichloorelhaan !g/l S

1,2-dichloorethaan !g/l S

1,1-dichlooretheen pg/l S

cis-1,2-dichlooÍetheen pg/l S

trans-1,2-dichlooretheen FS/l S

som (cis,trans) 1,2- ug/l S
dichloorethenen (0.7 factoo

dichloormethaan pS/l S

1,1-dichloorpropaan Fgil S

1,2-dichloorpropaan pg/l S

1,3-dichloorpropaan pg/l S

som dichloorpropanen (0.7 FS/l S
faclor)

lelrachlooretheen pg/l S

tetrachloormethaan !g/l S

1,1,1-lrichloorethaan [rg/l S

<o.2

<o.2

<0.2

<0.1

<0.2

0.21 "
<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.1

<o.2

o.2i'l
<0,2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.1

<0.2

0.21 "
<0.2

<0.2

<0.2

<o.2

<0.1

<o.2

0.21 
t)

<0.2

<o.02

<o.2

<0.2

<0.1

<0.1

<0.1

0.14 ')

<o.2

<o.2

<0.1

<0.1

<0.1

0.14')

<0.2

<0.2

<0.1

<0. í
<0.1

0.i4 "

<0.2

<0.2

<0.1

<0.1

<0.1

0.14 "

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

0.42')

<0.2

<0.2

<o.2

<o.2

0.42 "

<0.2

<o.2

<0.2

<0.2

o.42 
tl

<0.1

<0.1

<0.1

<0.í
<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.2

<o.2

<o.2

<o.2

o.42 "

<0.02

Paraaí

De met S gemerKe analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning
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Alcontrol La boratories

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff Analyserapport

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

P1 7M0076

P t 7M0076

't2541585

Blad 3 van 6

Orderdatum

Startdalum

Rapportagedatum

19-05-2017

1 9-05-201 7

26-05-20',t7

Nummer MonstercooÉ Monsterspecificatie

00'l

002

003

004

Grondwater
(AS3000)

Grondwater
(AS3000)

Grondwater
(AS3000)

Grondwater
(AS3000)

21-1-1 2'.t (480-580)

41-1-1 41 (550-650)

61-1-1 61 (550-650)

pbA-1 -1 pbA (500-600)

Analys€ Eenheid A 001 oo2 003 004

1,1,2-trichloorethaan

lrichlooretheen

chloroÍorm

vinylchloride

tribroommethaan

pg/l

pg/l

ps/l

pg/l

pg/l

p9/l

u9/l
ps/l

ps/l

pg/l

s
s
S

S

S

<0.1

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.1

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.1

<0.2

<o.2

<o.2

<o.2

<0.1

<o.2

<0.2

<0.2

<0.2

MINERALE OLIE

fraclie Cl0-C12
Ítac.ieC12-C22
fraclie C22-C30

fraclie C30-C40

totaal olie C10 - C40 S

Dê met S gemerKe analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ALCO!TROL 8.V, ISOEACCREDITEEROVOLGEilSDE DOOR OÊ RAAOVOORACCREDIÍA'IE GESTELOE CRITERIA VOORÍêSTLASOMTORA CONFORM ISONEC 17025:2OO5ONOER NR- L 023

<25

<25

<25

<25

<50

<25

<25

<25

<25

<50

<25

<25

<25

<25

<50

<25

<25

<25

<25

<50

ParaaÍ
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@ Alcontrol Laboratories

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Analyserapport

P1 7M0076

P17M0076

12541585 - 1

Blad 4 van 6

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

't9-05-2017

19-05-2017

26-05-2017

Monster beschrijvingen

001

o02

003

004

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

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

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

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

Voetnoten

De sommatiê na verrekêning van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

ALCONÍROL B.V. lS GÊACCRËOlÍÉEROVOLGENS DÉ DOOR OE RAÀDVOORACCREDITAnE GESELOE CRITERIA vOORÍÈSÍUBOMÍORIA CONFORM ISOnEC 1702Si2006ONOÈRNR. LO23
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HANOEISRÉGISÍÉR



ALcontrol Laboratories

VINK MILTECH.ADV,BUREAU

R.M. Druijff Analyserapport

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

P17M0076

P1 7M0076

12541585

Blad 5 van 6

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

19-05-2017

19-05-2017

26-05-2017

Analyse MonsteÍsooÉ Relatie tot norm

barium

cadmium

molybdeen

nikkel

zink

benzeen

lolueen

ethylbenzeen

o-xyleen

F en m-xyleen

rylenen (0.7 facto0

styreen

naÍtaleen

I ,1 -dichloorethaan

1 ,2-dichloorethaan

1,1 -dichlooÍetheen

cis-1,2-dichlooretheen

trans- 1,2-dichlooretheen

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

dichloormethaan

í,1 -dichloorpropaan

I ,2-dichloorpropaan

1 ,3-dichloorpropaan

som dichloorpropanen (0.7 faclor)

letrachlooretheen

tetrachloormethaan

1,1,1-trichloorelhaan

1, 1,2-trichloorethaan

trichlooretheen

chloroform

vinylchloride

tÍibroommethaan

totaal olie C10 - C40

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

GrondwateÍ (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

GÍondwater (4S3000)

Grondwaler (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwateí (AS3000)

Grondwater (AS3000)

GÍondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwaler (AS3000)

Grondwalêr (4S3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

Conform AS31 10-5

Conform AS31 10-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
rso 1 1885)

ldem

ldem

ldem

Conform AS31 10-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)

Confoím AS31 10-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
lso I 1885)

ldem

ldem

ldem

Conform AS3130-1

ldêm

ldem

ldêm

ldem

ldem

ldem

Conform AS31 10-4

ConÍorm AS3130-1

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

kobalt

koper

kwik

lood

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001

001

002
002

G6287962
816'r2088

G6287937

81 61 21 33

19-05-2017

19-05-2017

19-05-2017

19-05-2017

19-05-2017

1 9-05-201 7

19-05-2017

1 9-05-201 7

ALC236

ALC204

ALC236
ALC204

ParaaÍ
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@ ALcontrol La boratories

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff Analyserapport
Blad 6 van 6

Orderdatum 19-05-2017

Startdatum 19-05-2017

Rapportagedatum 26-05-2017

Prgjectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

P17M0076

P17M0076

't2541585

Monster BaÍcode Aanlêvering lltonsternamê Verpakking

003

003

004

004

81612935

G6287943

B1612087

G6287950

19-05-2017

19-05-2017

19-05-2017

19-O5-2017

1 9-05-201 7

19-05-2017

19-O5-20',17

19-05-2017

ALC204

ALC236

ALC204
ALC236

Paraal
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BIJLAGE C2

Analysecertificaten
verkennend en

naderonderzoek

asbest

lJina



ACMAA: Méér dan analys*ren!

AnalyseceÉificaat asbest

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

Gonclusíe en/of opmerkingen :

Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

ACMAA

à=r
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

lit

AO'IM LaboÍatoria B.V. telefoon 074 - 2455041 webslte www,acmaa,nl BTWnr. NL8.*1132120801
't Haarboer 6 fax 074 - Zs0824s IBAN NL7rRA8O01852008Z BIC MBONL2U
7561 BL Deurningen e-mail laboratoriurn@acmaa.nl KvK @51540

@radÈt vvoÍdeít u@amerd vdgem de AlgeíÍgle Voorwaard$ van A0{AA GÍoup 8,V,, gedeponeerd UJ de lcrner mn lGopbildd Oo6t llêderlaíd,
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Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
377'l RG Barneveld
P1 7M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V17050í573 versie 1

18-05-2017
18-05-2017
23-05-2017
1van1

P17omsch

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analyse methode

Deelmonster MV bij 13 Datum monstername 18-05-2017
Materiaal Datum analyse 23-05-2017
Opdrachtgever Barcode AM14054244
Asbest in materiaal vezamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscooie - conform NEN 5896 (Q)

soorl sóorl % asbest % asbest % asbest aantal massa matêrieal massa massa asbest materiaal
materiaal asbest oemiddeld onderor bovenor slukies shrkiês hecht asbest ondeÍorens bovenorens

ío) oebonden mal. ímo) ímo) (mq)
asbestcement 12 10

Totaal Asbest

8528

8528

6822

6822

1 0233n
1 0233

Totaal Serpentiin 8528 6822 í 0233
Totaal Amfibool 0 0 0
Totaal Gewoqen asbest 8528 6A22 10233



ACMÀ{: Máér dan ar:alyserenï

AnalyseceÉificaat as best

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

ACMAA

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P1 7M0076
Pí 7M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170501574 versie 1

18-05-2017
18-05-2017
23-05-2017
ívanl

omsch

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analvse methode

Deelmonster MV bij 14,15 Datum monstername 18-05-2017
Materiaal Datum analyse 23-05-2017
Opdrachtgever Barcode AM14954243
Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. oolarisatiemicroscooie - conform NEN 5896 (O)

soort soort o/n ásbest o/o asbêst o/n asbest aantal mássa metêriael messá massá eshêst metêrieál
materiaal asbest oemiddeld onderor bovenor stukies stukies hecht- asbest ondêrorêns bovenorêns

ío) oêbonÍtên mrt ímo) (mo) ímq)
asbestcement chrvsotiel 12.5 10 15 5 65.34 ta 8168 6534 9801
asbêslcêmênt chrvsotiêl 125 10 15 1 694 t2 868 694 1041

crocidoliet 2 5

Totaal Asbest

243m
9279

139

7367

347

11189
Totaal Seroentiin 9036 7224 10442
Totaal Amfibool 243 139 347
ToÍaal Gewooen asbêst í í466 86í I 14312

n.a. = niet aantoonbaar

Gonclusie en/of opmerkingen :

Het aangeboden vezamelmonster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

s,fl
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zÍn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden vêrkregen.

R
mrt[
flrA t í[

AO"IÁA Laborabria B.V. telefoon 074 - 2455041 webslte www.acmaa.nl BTWnr, N1854132120801
't Haarboer 6 fax 074 - 2508245 IBAN NL71RABO01852008Z BIC RiqBONL2U
7561 8L Deurningen e-mail laboratoríuÍn@àcmaa.nl KvK 60951540

Opdndtar uorden uitsevoed volgers de Algernet Vmnruaarden \an ACI'IAA Grcup 8.V,, gËdepone€rd bij d€ lkner \€íl lGophardd oo* ilederland,



ACMM: Méér dan analysenen!

AnalyseceÉificaat asbest

Q = door RvA geaccrediteerd

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden vezamelmonster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. KingmaSr
Dit rapport mag uitsluiiend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend bekekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk v00r interpretaties en conclusies die gedaan zïn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestaiiekenmerken Ís beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

ACl,lM kbonbda B.V, blefoon 074 - 245504L website www.acmaa.nl BTWnr. N1891132120801
't Haarboer 6 fax 074 - 250824s IBÀN NL71RABO01852008Z BIC RABONL2U
7561 BL Deumlngen e-mail laboratorir.rm@asnaa.nl KvK 00SS1540

Opdradfien woíden urEwoerd rolgem de Agernere Vmrwaarden rran ACI4M GÍoup B.V, gedeponeerd bij de lGíneÍ rnn Kmptffdd 006È NedeÍland,

6\
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Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P17M0076
P17M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170501575 versie 1

18-05-2017
18-05-2017
23-05-2017
1van1

omsch

Naam
Monstersoort
Monstemame door
Analvse methode

Vezamelmonster MV br17tlm12 Datum monstername 18-05-2017
Materiaal Datum analyse 23-05-2017
Opdrachtgever Barcode AM14O54242
Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. oolarisatiemicroscooie - conform NEN 5896 {Q)

soort soort o/o asbest o/o ásbest % asbest aantal massa matêriaal massa messa esbest maleriaal
màlêrieàl ashest oemiddeld í1nÍlêrarr stukiesbovenor stukies hecht- asbest ondêrorêns bovenorens

ío\ oebonden mat- ímo) ímo\ ímo'l
1 1883
ffi
1 1883

9506mffi
9506

14259
ffiil
14259

12 10 15asbestcement 7 95

Totaal Seroentiin íí883 9506 14259
Totaal Amfibool 0 0 0
Totaal Gewooen asbest 1í883 9506 14259



ACMAA: Méér dan analyserenl

A na lysecertifi caat as best

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

n.a. = niet aantoonbaar

Gonclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

ACMAA

&r
Dit rapport mag uitsluilend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakel[k voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie overde toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaarên kan op aanvraag worden verkregen.

tl[

ACÍ"IM l-abontoria B,V. teletoon 074 - 2455ML webslte www.acmaa,nl BTWnr. N18St132120801
t Haaóoer 6 fax 074 - 2s0824s IBAN NI71M8O0185200877 BIC RABONL2U
7561 BL Deurningen e-maíl laboratorium@acmaa.nl KvK 6095190

ctpdÍadËr uníden uiEevoeÍd volgeíls de Aggïgte VmÍwaarden ï/an ACI'íAA Group 8,V., ge@oneerd HJ de Kaner va1 lGophadd oo6t Í{edeÍland.
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Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P17M0076
P17M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V17050'1576 versie 1

18-05-2017
18-05-2017
23-05-2017
lvaní

P omsch

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analyse methode

Verzamelmonster MV bU 16,17,18 Datum monstername 18-05-2017
Materiaal Datum analyse 23-05-2017
Opdrachtgever Barcode AM14059377
Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)

soort soort o/" asbest % asbest % asbest aantal massa materiaal massa massa asbest matêriaal
materiaal asbest oêmiddeld onderor bovenor stukies stukies hêcht- asbest onderorens bovênnrêns

ío) oêbonden mat. ímo) ímo) ímo)
oolfolaat chrvsotiel 12.5 í0 15 25 358.72 ta 44440 35472 53808

crocidoliel 35 2 5 358.72 la 1 2555 7174 '17936

asbêstcêment chrvsotiel 12.5 10 15 2S 277.62 te 34703 27762 4'1643
dolfDlaet chrvsotiel 125 10 15 1 27.83 ta 3479 2783 4175

amosiet 3.5 2 5 27.83 ie 974 557 1392
1 2 31 ro

9655'1
m
74148 í 1 8954

Totaal Seroentiin 83022 66417 99626
Totaal AmÍibool 1 3529 7731 19328
Totaal Gewooen asbest 218312 143727 29290,6



AeMAA: Méér dan annlyseren!

A na lyseceÉificaat as best

ACMAA

racht

Q = door RvA geaccrediteerd

n.a. = niet aantoonbaar

Gonclusie en/of opmerkíngen:
Het aangeboden vezamelmonster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

èn
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking z[n gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkÍegen
resultaten.
Nadere informatie overdê toêgepaste methodes en prestatiekenmêrken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

It

AO4M Labonbria 8.V. t€lefoon 074 - 2455041 website www.acmaa.nl BTWnr. N18F1132120801
't Haarboer 6 fax 074 - 2508245 IBAN N171RA8O0185200877 BIC MBONIIU
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Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P1 7M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170501577 versie 1

18-05-2017
18-05-2017
23-05-2017
1van1

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analyse methode

GF gat 14 Datum monstername 18-05-2017
Materiaal Datum analyse 23-05-2017
Opdrachtgever Barcode AM14035029
Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)

soort soort % asbest % asbest % asbest aantal massa materiaal massa massa asbest materiaal
materiáal asbest oêmiddêld ondêrdr bovenor stukies strrkies hecht- asbest ondêrorêns bovenqrens

ío) oebonden mat. ímo) ímo) ímo)
3735rro
3735

2490m
2490

4980m
4980

7

Totaal SerDentiin 3735 2490 4980
Totáal Amfibool 0 0 0
Totaal Gewooen asbêst 3735 2490 4980



ACMAA: Méér dan analyseren!

AnalyseceÉificaat asbest

Q = door RvA geaccrediteerd

n.a. = niet aantoonbaar

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden vezamelmonster bevat asbest

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

ACMAA

Sr
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere inÍormatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

11[

ACI{AA labonbria B,V. telefoon 074 - 2455041 website www,acmaa.nl BTWnr. Nt-831132120801
't Haarboer 6 fax 074 - 2s08245 IBAN N171RA8O0185200877 BIC RABONIIU
7561 8L Deurningen e-mail laboratorium@acrnaa.nl KvK 60951540

OpdrádÈr $,ordgl uiSerced vdgers de Ag€íllgte VmíwaaÍd€n r/ar AClvlAA Goup 8,V., qÊdepoÍEeÍd bij de lGmer vil Koophildd Oos Í{€d€Íland.
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Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
377í RG Barneveld
P17M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170501578 versie 1

18-05-2017
18-05-2017
23-05-2017
'l van'l

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analyse methode

GF gat 15 Datum monstername 18-05-2017
Materiaal Datum analyse 23-05-2017
Opdrachtgever Barcode AM14035025
Asbest in materiaal vezamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)

soort soort % asbest % asbest % asbest aantal massa materiaal massa massa asbêst matêriaal
materiaal asbest oemiddeld onderor bovenor stukiês sfirkiês hêchl- ásbêsl ondêrorêns bovenqrens

ío) oebonden mat. ímo) ímo) ímo)
oolfoleaÍ chrvsotiêl 12.5 10 15 í9 114 04 te 14255 11404 17106
oolfDlaat chrvsotiel 12.5 't0 15 4 24.30 ta 3038 2430 3645

1A144

851I
14320

486I
21 966

1215I
Totaal Seroentiin 't7293 1 3834 20751
Totáel Amfibool 851 486 121 5

Totaal Gewooen asbêst 25803 1 8694 32901



ACMAA: Méér dan analyseren!

A na lysecertifi caat as best

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

ACIWAA

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P17M0076
P17M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170501579 versie 1

18-05-2017
18-05-2017
23-05-2017
1van1

omsch

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analvse methode

GF gat 17 Datum monstername 18-05-2017
Materiaal Datum analyse 23-05-2017
Opdrachtgever Barcode AM14054245
Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)

soort soort 7o asbesl % asbêst % asbest aanlal massa materiaal massa massa asbest materiaal
materiaal asbest oemiddeld onderqr bovenor stukies slllkiês hecht- asbest onderqrens hovênfrrêns

ío) oebonden mat. ímo) ímo) ímo)
asbestcement chrvsotiel 12.5 10 15 3 12.95 ia 1619 1295 1 943

1 I 2 12 95

T

136

1755

13

1 308

259

2202
Totaal Seroentiin 1619 1295 1943
Totaal Amfibool 136 13 259
Totaal Gewoqen asbest 2979 1425 4533

n.a. = niet aantoonbaar

Gonclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden vezamelmonster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. KingmaSr
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aanspÍakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

ACI4M l-aborabrla B.V. telefuon 074 - 245SUl website www.acmaa.nl BTWnr. N1831132120801
\ l-laaóoer 6 fax 074 - 2so824s IBAN N171M8O0185200877 BIC RABONL2U
7561 BL Deurningen e-mail laboratorium@acmaa.nl KvK 60951540

opdradÈ1 t\ÍoÍdeÍr uEaroerd rclqeÍE de AbeíÍgle Voorwaade'r van AO\4AA Grcup 8,V,, gÊ@oneerd Hj de lGmer n lGophmdd Oo6t ll€deÍlaíd,
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ACIYIAA: Méér dan analyseren!

AnalyseceÉificaat as best

Q = door RvA geaccrediteerd

ACMAA

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
377í RG Barneveld
P17M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

Ví 70501580 versie 1

18-05-2017
18-05-2017
23-05-2017
1vanl

P17P

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analyse methode

GF gat 18 Datum monstername 18-05-2017
Materiaal Datum analyse 23-05-2017
Opdrachtgever Barcode AM14035027
Asbest in materiaal vezamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)

soort soort % asbest % asbest % asbest aantal massa materiaal massa massa asbesl matêriaal
matêriaal asbesl oemiddeld onderor. bovenor. stukiês stukies hecht- asbesl ondêrÍrrêns bovênarrêns

(o) oebonden mat. ímo) ímo) ímo)
vlakke olaat chrvsotiêl 7.5 5 10 1 18.55 ia 1 391 928 1 855
asbêstcêmênt chrvsoÍiêl 12.5 10 15 3 6.88 ta 860 688 1032

241

f
2492 1754

138n
323'l

344m
Totaal Asbest

3 2

Totaal Seroentiin 2251 í 616 2887
Totaal Amfibool 241 í38 344
Totaal Gewooen asbest 4661 2996 6327

n.a- = niet aantoonbaar

Conclusie en/of opmerkingen :

Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

&r
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals diê door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakel|k voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
NadeÍe informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Ït

ACwIAA Laborabr'B B.V. telefoon 074 - 2455O41 website wwwacmaa,nl BTWnr. N1854132720Bf.1
't Haarboer 6 fax 074 - 2s08245 IBAN N171RA8O0185200877 BIC RABONL2U
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ACMM: Méér dan analyseren!

A n a lysecertificaat as best

Q = door RvA geaccrediteerd

ACS{ÁA

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P17M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170501607 versie 1

18-05-2017
1 8-05-201 7
26-05-2017
ívan1

P't7

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analvse methode

FF 1,2,3 (7-50), 4,5,6 (10-50) Datum monstername 18-05-2017
Grond Datum analyse 23-05-2017
Opdrachtgever Barcode 4M14130062
Asbest in bodem m.b.v. microscooie - conform AS 3000. AP04 SG6 en NEN 5707:2003 íO)

Droqe stof 93,0 o/o

Massa monster ívêrdnár) 14.3 ko
Chrvsotiel ísemênriin) n.a n.a 3.9 3.9 mo/ko ds
Amosiêt íámriboon na n.a mo/ko ds

Niet hechtoeb. seroentiin n.a.

n.a n.a

n.a 39 39 mo/ko ds
5

Hechtoebonden seroentiin n.a n.a mo/ko ds
Totaal seroentiin n.a n.a 3,9 3,9 mo/ko ds
Niet hechtoeb. amfibool n.a. n.a. mo/ko ds
Hechtoebonden amfibool n.a n.a mo/ko ds

Niet hechtoeb. asbest

Totaal amfiboolm n.a.I
<2

n.a.I
n.a

I I
3.9
I II

3,9 mo/ko ds
ry

Hechtoebonden asbêst <2 n.a. mo/ko ds
Totaal asbest <2 n.a 3.9 3.9 mo/ko ds

ilr'l
,.,.. r :i !!i

n.a. = niet aantoonbaar
Aanwllend€ analyseÍesultaten volgen hieronder

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hschtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. KingmaS'r
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zitjn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prêstatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
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AS 3000

ACFIAA Laborabft B.V. telefoon 074 - 2455041 webdbe www.acmaa,nl SIWnr. N1831132120801
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ACMM: Méér dan analyseren!

Ana lysecertificaat as best

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

n.a. = ni€t aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtg€bonden.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

ACIVIAA

&r
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
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AS 3000

ACÍ"IM laborabrla B.V. telefoon 074 - 2455O41 website www,acmaa,nl BTWnr. N1854132120801
t Haarboer 6 fax074 - 2508245 I&qN N171M8O0185200877 BIC MBOIÍL2U
7561 8L Deurningen e-mail laboratoríum@acmaa.nl KvK 60951fi0

Opdradten !$íd€ír uEievoeíd vdq€ÍE rb /&ernee Vooruaaden vdl Acl.4AA Grcup 8,V., ge@oneerd hl de lGmer \/à.r lGophaldd Oos Í{êdeílaítd,

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P1 7M0076
P1 7M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170501608 versie 1

18-05-2017
18-05-2017
26-05-2017
1van1

P omsch

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analvse methode

FF 4,5,6 (0-10) Datum monstername 18-05-2017
Grond Datum analyse 23-05-2017
Opdrachtgever Barcode AM14130063
Asbest in bodem m.b.v. microscooie - conform AS 3000. AP04 SG6 en NEN 5707:2003 íO)

Drooe stof 90.8 %
Massa monster íverdnat) 131 kq
ChrvSOtiel (serDenriin) n.a. n.a. 4.4 4.4 mo/ko ds
Amosiet íemriboon n.a. n.a mq/ko ds

Niet hechtoeb. seroentiin

Crocidoliet

n.a_

n.a. n.a.

n.a. 4,4 4,4 mo/ko ds
5

Hechtqebonden seroentiin n.a. n.a. mo/ko ds
Totaal serpentiin n.a. n.a. 4.4 4.4 mo/ko ds
Niet hechtoeb. amfibool n_4. n.a. mo/ko ds
Hechtoebonden amfibool n.a n.a. mo/ko ds

n.a.

n.a.I

-

4.4 4.4 mo/ko ds
5

Niet hechtqeb. asbest

n.a.I
<2

Hechtoebonden asbest <2 n_4. mo/kq ds
Totaal asbest <2 n.a. 4.4 4.4 mo/ko ds

'41' 
'

i{,i ri

Zêven ío) 0 689 467 335 565 4154 5667 11877
Afoezochte deel fractie í%) 100 100 100 100 20 5
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ACMAA: Méér dan analyseren!

A n a lyseceÉificaat asbest

Q = door RvA geaccrediteerd

ACMAA

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
377í RG Barneveld
P17M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170501609 versie 1

18-05-2017
18-05-2017
26-05-20't7
'l van I

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analyse methode

FF 7(0-20),8(040),9(25-50) Datum monstername 18-05-2017
Grond Datum analyse 23-05-2017
Opdrachtgever Barcode AM14130061
Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SGO en NEN 5707:2003 (Q)

Drooe stof 91.3 o/o

MaSSa mOnStef (verdnat) 14,0 ko
Chrvsotiel ísemenriin) n.a. n.a. 41 41 mq/kq ds
AmOSiet (amfiboor) n.a. n.a. mo/ko ds

4.1
I I

4.1 mo/ko ds
5

Niet hechtoeb. seroentiin

Crocidoliet lamnooor;@ I
n.a. n.a.

I
Hechtoebonden seroentiin n.a. n.a. mq/kq ds
Totaal seroentiin n.a. n.a. 4.1 4.1 mo/ko ds
Niet hechtoeb. amfibool n.a. n.a. mo/ko ds
Hechtoebonden amfibool n.a. n.a. mq/kq ds
Totaal amfibool

Niet hechtoeb. asbest

n.a.

<2

n.a.

n.a. 4.1 41 mo/ko ds
5

Hechtqebonden asbest <2 n.a. mo/ko ds
Totaal asbest <2 n.a. 41 4,1 mo/kq ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultat€n volgen hieronder

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebondên.

Gonclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. KingmaS'r
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Dê resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMM Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naaÍ aanleiding van de veÍkregen
resultaten.
Nadere informatie ovêr de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkrêgen.
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AS 3000

ACt'lM l-aborabria B.V. telefoon 074 - 2455041 websibe wwwacmaa,nl BTWnr. Nu31132120801
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Afoezochte deel fractie í%) 100 í00 í00 100 20 5
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ACMAA: Méér dan analyseren!

A na lysecertifi caat as best

Q = door RvA geaccrediteerd

ACl\{AA

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P1 7M0076
P1 7M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170501610 versie 1

18-05-2017
18-05-2017
26-O5-2017
lvan1

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analvse methode

FF 10(0-50),11(0-30),12(0-50) Datum monstername 18-05-2017
Grond Datum analyse 23-05-2017
Opdrachtgever Barcode AM14'130060
Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000. AP04 SGO en NEN 5707:2003 (Q)

Drooe stof 89.3 o/n

Massa monster (verdnar) 14.0 ko
Chrvsotiel ísêmênriinl n.a. n.a. 4.2 4.2 mo/ko ds
Amosiet íamÍiboot) n.a n.a. mo/ko ds

Niet hechtoeb. seroentiin

n.a

n.a n.a.

n.a. I I
4.2 4.2 mo/ko ds

5
Hechtqebonden serpentiin n.a. n.a. mo/kq ds
Totaal seroentiin n.a n.a. 4.2 42 mo/ko ds
Niet hechtoeb. amÍibool n.a n.a. mo/ko ds
Hechloebonden amfibool na na mq/kq ds
Totaal amfibool

Niet hechtoeb. asbest

n.a

<2 n.a.

n.a.I
4.2 mo/ko ds

5
4,2

Hechtoebonden asbest <2 n.a. mo/ko ds
Totaal asbest <2 n.a. 4.2 4.2 mo/kq ds

:i.lili i rjrli'r]:

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hierondeÍ.

NHG = Niet hechtgobond€n.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen :

Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma$'r
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMM Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
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#
AS 3000

ACl.lM Laborabria B.V. tdetuon 074 - 2455041 webslte www,acmaa,nl BTWnr. N!831132120801
't HaarboeÍ 6 fax 074 - 2508245 IBAN N171RA8O0185200877 BIC RABONI2U
7561 BL Deurningen e-mail laboratorium@acmaa.nl KvK 60951540
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Afoezochte deel fractie íol") í00 100 100 100 20 5

,/.-llrt.'jlÍ:l 
''

'(t.. r íí,i
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ACMAA: Méér dan analyseren!

A na Iysecertificaat as best

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

ACI\,TAA

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P1 7M0076
P1 7M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170501611 versie 1

18-05-2017
18-05-2017
26-05-2017
1 van2

om

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analvse methode

FF 13(0-50) Datum monstername 18-05-2017
Grond Datum analyse 23-05-20'17
Opdrachtgever Barcode 4M14130055
Asbest in bodem m.b.v. microscooie - conform AS 3000. AP04 SGG en NEN 5707:2003 íQ)

Drooe stof 884 o/n

Massa monster íverdnar) 12.1 ko
Chrvsotiel (sementiin) 7,2 7,2 5,3 5,3 12 12 mq/ko ds
Amosiet íemriboon n.a_ n_4. mo/ko ds

Niet hechtoeb. seroentiin

Crocidoliet n.a.

n.a. n.a.

n.a.

mo/ko ds
ry

Hechtoebonden seroentiin 7.2 7.2 5.3 5.3 12 12 mq/kq ds
Totaal seroentiin 72 7.2 5.3 5.3 12 12 mo/ko ds
Niet hechtoeb. amfibool n.a. n.a. mo/ko ds
Hechtqebonden amfibool n.a. n.a. mo/kq ds

I
<2 na

I
mo/ko ds
5

Niet hechtqeb. asbest
Hechtoebonden asbest 7.2 7.2 5.3 5.3 12 12 mo/ko ds
Totaal asbest 7.2 7.2 5,3 5.3 12 12 mq/kq ds

r ir.lri.ri t:'

n.a- = niet aantoonbaaÍ
Aanvullende analyserosultaten volgen hierond€r

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

S'r
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrêkking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvÍaag worden verkregen.

R
[$ttt
níA In

r-.#
AS 3000

ACMAA hborabria B.V, bletuon 074 - 2455041 website www.acmaa,nl FIWnr. Nt354132120801
't Haarboer 6 fax 074 - 2s0824s IMN N171RA8O0185200877 BIC MBONI2U
7561 BL Deurningen e-mail laboratorium@acrnaa.nl KvK 60951540

WradÈEl u/oÍdsr ufuaroed volgerc tb ASeÍnele Vmn raadeít van AClvíAA GÍoup 8.V,, gêdepon€eÍd Hj de lGmer lril lGophaldd Oo6t lledeíland.



ACMAA: Méér dan analyseren!

Ana lysecertificaat as best
AC1VIAA

racht

" = Van de zeeÍÍractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bêvat geen asbestvgrdachte vezels.
NHG = Ni€t hechtgebonden.
HG = Hêchtgêbonden.

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
Pí 7M0076
P1 7M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170501611 versie 1

1 8-05-201 7
18-05-2017
26-05-2017
Zvan 2

Zeven ío) 0 63 173 195 465 2885 6902 1 0683

Asbesth.materiaal ío)

100I 100I
o 3883 0 1536

100I
0,0152

100I 20I
0.0 t 25

5I
0.0200

I
0.5896

Hechtoebonden ta ta ta ta te
Aantal deelties I 4 2 1 1 o

Percentaoe chrvsotiel (%) 12.5 12.5 12.5 22_5 22.5

Gehalte HG seroenliin ímo/ko ds)

48,5I
4.54

19,2I
't 80 ot8

1,9I
0,26

2,8I 4,5I
0.42

I
7.2

76,9I
4,54I
1

1,80I
4

0,18I
2

0,26I
1

0,42I
1

7,2I
IAantal deelties totaal ístuk)

%m
Gehalle HG t,o.v. tolaal ímo/kd ds) 454 180 0.18 0.26 0.42 7.2
Gehalte t.o.v. totaal (mq/kq ds) 4.54 '1.80 0.18 o.26 o.42 72

rr{'i,irf i ; ,í:i.'ijil: ' trafiií, j ,i tjlí,, 'l:i:.,r,t,1r,
li tirtail

';'\i i, ;., i i.ir: i : ' Í1,,r lii.' i :,j.jXt,

rl,ii.:l'.rr '

11.:;:lii:,

,li; : ii,'

R
[$ltl
ffrl L

#
fi AS 3m0

AOvIAA LaboÊbrla B.V. tdefoon 074 - 24550r'.L websile w$tw.acmaa,nl BÍWnr. NL&54132120801
t Haarboer 6 fax 074 - 2s0824s IBAN N171M8O018520082 BIC MBONUU
7561 8L Deurnlngen e-mail laboratorium@acrnaa.nl KvK 6095190

OpdrdËr t ,oÍdeÍr uQameÍd vdqeÍË de Atgeíiene Vd$/aaÍden van ÁCtvlAA Gíoup &V,, g€depoleeÍd bij de lGlrcr rral foophadd Oo* Í{edaland,



VINK MILTECH.ADV. BUREAU
R.M. Druijff
Postbus 99
3770AB BARNEVELD

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer
Rapport-verificatienum mer

Analyserapport

Pí7M0076
P17M0076
12540696, versienummer: 1

TQVTIMGG

Alcontrol La boratories ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34

wvwv.alcontrol. nl

Blad 1 van 4

Rotterdam, 24-05-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumondezoek ten behoeve van uw project
P17M0076. 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 ondezoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrolB.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. ln 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, brjvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan vezoeken 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,

van Duin
Laboratory Manager

HANOELSR€GlST€R, KVK ROITEROAM 24265246



ALcontrol La boratories

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff Analyserapport

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

P1 7M0076

P1 7M0076

12540696

Blad 2 van 4

Orderdatum

Startdatum

Rapportagêdatum

18-05-2017

18-05-2017

24-05-2017

Nummer Monstersoort MonsteÉpeciÍicatie

001 Asfalt Vezamelmonster maaiveld

Analyse Eenheid a 00í

Malen asÍalt

droge stof gew.-% 99.7

POLYCYCLI SCHE AROMATI SCH E KOOLWATERSTOFF EN

naftaleen mg/kgds .0.98 "
fenanlreen mg/kgds .0.98 "
antraceen mg/kgds .0.98 "
fluoranleen mg/kgds .0.98 "
benzo(a)antraceen mg/kgds <0.98')

chryseen mg/kgds .0.98 "
benzo(k)fluoranteen mg/kgds .0.98 "
benzo(a)pyreen mg/kgds <0.98')

benzo(ghi)peryleen mgikgds <0.98')

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds <0.98')
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds <9.8

HANDEISnEGIST€R: KvK ROTTEROAM 24265236

Paraaf @



@ Alcontrol La boratories

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druíff Analyserapport
Blad 3 van 4

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

P17M0076

P17M0076

12540696

18-05-2017

18-05-2017

24-05-2017

Voetnoten

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

Paraaf

ALONZE WERUMMdEO€N WOROEN UITGEVO€AO ONOEA OE AIGEMENE V@RWMRO€N G€OErcNEÊRO B[ DE MMER VAN (OOPflANDEL Eí FAARIEKEN T€ RONERDÁM INSCHRIJVIiG
ÍANoELSRÊclSTER: OK RoTTEROAM 24265286

@



@,
ALcontrol Laboratories

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff Analyserapport
Blad 4 van 4

Ordêrdatum

Startdatum

Rapportagedatum

Projectnaam

ProjectnummeÍ

Rapportnummer

Pí 7M0076

P1 7M0076

12540696

18-05-2017

18-05-2017

24-05-2017

Analyse Monstensoort Relatie tot norm

droge stof

naftaleen

íênantreen

antra@en

fluoranteen

benzo(a)antraceen

chryseen

benzo(k)fluoranteen

benzo(a)pyÍeen

benzo(ghi)peryleen

indeno(1,2,3-cd)pyreen

pak-totaal (10 van VROM)

Asfalt

Asfalt

Asfalt

AsÍalt

Asfalt

Asfalt

AsÍalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Eigen methode, gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

Eigen methode, dichloormethaan extractie, analyse m.b.v. GC-MS

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldêm

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 K1067207 18-05-2017 17-05-2017 ALC292

Paraaf

ALONZ€WËRVMMHEDEN rcROEN UI'GEVOERO ONDER DEÁLGEMENE V@RWMROEN GEDEPONEERO BIJ OE MMERVAN KOOPHANDEL EN FÁBRIE(EN TE ROÍTEROAM INSCHRIJVING
HÁNDELSRÉGIST€R' KVK ROIIERDAM 242652S
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VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff

Postbus 99

3770 AB BARNEVELD

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer
Rapport-verifi catien ummer

Analyserapport

P17M0076
P17M0076
125487 13, versienummer: I
YBWQCEgX

ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 O0 'Fax: +31 (0)í0 416 30 34
www.alcontrol. nl

Blad I van 7

Rotterdam, 08-06-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumondezoek ten behoeve van uw project
Pí7M0076. 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 ondezoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
Alcontrol 8.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. ln 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 vezoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

\Mj vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn

Hoogachtend,

van Duin
Laboratory Manager

R
IÍ$IN
8rÀ t 0?[

AIONZEWERUMMHEOÉN WORDEN UITGEVOÊRO ONDER DEALGEMENE V@RWMRDEN CEOEPONE€RO 6IJ OE 4MER VAN XOOPAÁNOEL EN FABRIE(EN TE ROïÍERDÀM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER ry( ROTTEROAM 24265246 #-,*



Alcontrol La boratories

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff Analyserapport

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

P1 7M0076

P1 7M0076

12548713

Blad2vanT

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

31-05-2017

31-05-2017

08-06-2017

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond 453000

06 s01 (0-20) s02 (0-30) s03 (0-20) s07 (0-30) s08 (0-25) s09 (0-20)

Analyse Eenheid a 001

droge stof
gewichl artefaclen

aard van de artefacten

oÍganische stof (gloeiverlies) o/o vd DS S

KO R RELG ROOTTE VE RDE L I N G

min. delen <2um % vd DS

gew.-o/o s
S

S

92.0

<1

geen

2.9

:

2.0S

METALEN

barium

cadmium

kobalt

koper

lflvik

lood

molybdeen

nikkel

zink

naflaleen

fenantreen

antraceen

fluoranteen

benzo(a)antraceen

chryseen

benzo(k)fluoranteen

benzo(a)pyreen

benzo(ghi)peryleen

indeno(1,2,3-cd)pyreen
pak-totaal (í0 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

<20 t)

<0.2 t)

<1.5 t)

<5 ')

<0.05 1)

<10')
<o_5 ')

<3 ')

26 
t)

POLYCYCLI SCHE AROMATI SCH E KOOLWATERSTOFFEN
<0.01 t)

o.o4')
o.03 ')
o.24 

tl

0.15')
0.15')
0.11 ')
0.16 

r)

0.16')
0.15t)

1.197 ')

POLYC H LOO RBI F ENYLEN ( PC B)

PCB 28 pg/kgds

PCB 52 pg/kgds

PCB 101 lg/kgds
PCB 118 pg/kgds

PCB 138 pg/kgds

PCB 153 trg/kgds
PCB 180 Ug/kgds
som PCB (7) (0.7 facror) pg/kgds

MINERALE OLIE

De met S gemerKe analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS30oo-erkenning.

ALCONftOL B.V. ISGEACCRËOlÍÊ€ROVOLCÊNS OE OOOR OË RAAO VOORACCR€OITAIE GESELOÉCRIT€RlA VOOR TESTLAAOMTORIA CONFORM 
'SOTEC 

17025i2005 ONO€R NR- L023

<1

<,1

<1

<1

<1

<1

<1

4.9

S

s
S

S

S

S

S

S
2t

ParaaÍ

0tÍ

ALONZE WERVMMHEDENrcROEN UITGEVOERDONDER OEALGÉMENE V@RWMROEN GEOEPONEERD BIJ DE MMER VAN (OOPHANDEL EN FABRIÊKEN ÍE ROT'EROÀM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTÍEROAM 2!265246

@
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qb ALcontrol Laboratories

VINK MILTECH.ADV,BUREAU

R.M. Druijff

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Analyserapport

P17M0076

P17M0076

12548713 - 1

Blad 3 van 7

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

31-05-2017

31-05-20'Í7

08-06-201 7

Nummer MonstenBoort MonsterspeciÍicatie

001 Asbestvêrdachte
grond 453000

06 s01 (0-20) s02 (0-30) s03 (0-20) s07 (0-30) s08 (0-25) s09 (0-20)

Analyse EenheÍd A 001

frac{ie Cí0-C12

1@dieC12-C22

fraclie C22-C30

fraclie C30-C40

totaal oliê C10 - C40

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

.5 t'

<5 tt

a5 t'

5t'
.20 t's

Do met S gemerkte analyses zijn geaccrêditeerd ên vallen onder de As3ooo-erkenning

Paraal

R
ItslÍt
ÍrÀ t 0ll

AICOilÍRoL BÍ lsGEAccREblTEËRoVoLoSNS DE OooR Oê RAADVOOR AccRËOlÍAnECÉSELDE cRlERlAvooRGSÍUAOMTORIA CONFORM ISOIEC {7016:2006oNDER NR.LO2a

ALONZEWR&MMI€OENrcROEN UITGEVOÊRO ONOÊR DÊALGEMÉilÉ V@RWMROÊN GEDEPONEERO BIJ OÉ @ER VÀil KOOPHANDEL EÍ FAARIEKEN TÉ ROTTERON INSCIRI&ING
HANDEISREêISTER: KVK ROTTEROM 242S2&
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ALcontrol La boratories

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff Analyserapport

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

P1 7M0076

P1 7M0076

12548713 -

Blad 4 van 7

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

31-05-20',t7

31-05-20',t7

08-06-201 7

Voetnoten

2

Het monster is als asbestverdacht gekenmerkt. Om deze reden is hêt monster niet vermalen, maar veldvochtig in
tweevoud geanalyseerd. Het resultaat betreft het gemiddelde van de twee duploresultaten.

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

ParaaÍ @
s.F'*R

tÍ$rt
lrA L t20

AL ONZE WERCMMHEOEN rcRDEN UITGEVOERD ONDER OEALGEMÉNE V@RWMROÉN G€DÉrcNÉERD AIJ DE MM€R VÁN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTÍERDAM INSCARIJVING



Alcontrol Laboratories

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff Analyserapport
Blad 5 van 7

Orderdatum 31-05-2017

Startdatum 31-05-2017

Rapportagedatum 08-06-2017

Projectnaam

POectnummer

Rapportnummer

P1 7M0076

P1 7M0076

12548713

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

min. delen <2um

barium

droge stof

gewichl artefac-ten

aard van de artefacten

organische stof (gloeiveÍlies)

Asbestverdachte grond 4S3000

Asbeslverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000

Asbeslverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond 453000

Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond 4S3000

Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond 453000

Asbestverdachte grond 453000

Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond 4S3000

Asbestverdachle grond AS3000

Asbestverdachle grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte gÍond 4S3000

Asbestverdachle grond AS3000

Asbestverdachte grond 4S3000

Asbestverdachte grond 4S3000

Asbestverdachte grond 4S3000

Asbestverdachte grond AS3000

AsbestveÍdachte grond 4S3000

Asbeslverdachte grond 4S3000

Asbestverdachte grond 4S3000

Asbestverdachte grond 4S3000

Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond 4S3000

Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond 453000

Asbestverdachte grond AS3000

conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN '15934

Conform AS3000 en conform NEN-EN í6179
ldem

ConÍoÍm AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.

ConÍorm AS301 0-4

Conform 453010-5, conÍorm NEN 6950 (ontsluiting conÍorm NEN
6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

ldem

ldem

ldem

Conform AS30'10-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-ISO 16772)

Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform
NEN 696í, meting conform ISO 22036).[LF]

ldem

ldêm

ldem

Conform AS3010-6

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldêm

ldem

ldem

ldem

ldem

Conform AS3010-8

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

Conform 453010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

cadmium

kobalt

koper

lwik

lood

molybdeen

nikkel

zink

naftaleen

fenantreen

antraceen

fluoranteen

benzo(a)anlraceen

chryseen

benzo(k)fluoÍanteen

benzo(a)pyreen

benzo(ghi)peryleen

indeno(1,2,3-cd)pyreen

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
Íacto0

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 faclor)

totaal olie C10 - C40

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001

001

001

001

Y6277840

Y6277768

Y6277855
Y6277852

31-05-2017
31-05-2017

31-05-20'.t7

31-05-20't7

31-05-2017

31-05-2017

3't-05-20't7

31-05-20't7

ALC20í

ALC201

ALC201

ALC201

Paraaf

@
tÍsltI
fit,A I 0l[
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Analyserapport
Blad 6 van 7

Orderdatum 31-05-2017

Startdatum 31-05-2017

Rapportagedatum 08-06-2017

P17M0076

P1 7M0076

12548713 - 1

Monslor Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001

00í

Y6277820
Y6277849

31-05-2017

3í-05-2017

3í -05-20't 7

31-05-20't7

ALC201

ALC201

ParaaÍ
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NTAI 0r!
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@ Alcontrol La boratories

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

R.M. Druijff Analyserapport

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

P1 7M0076

P't 7M0076

12548713

Blad 7 van 7

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

31-05-2017

3't-05-20't7

08-06-2017

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookoliê

cg-c14
cí 0-c16
c10-c28
c20-c36
c10-c36

001

06s01 (0-20) s02 (0-30) s03 (0-20) s07 (0-30) s08 (0-25) soe (0-20)

1.8

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

il.12

t].09

0.0Ê

0.u3

0.4 0. 't.30

C10 = 0.4 min.
C12 = 0.5 min.

C22 = 0.9 min. C40 = 1.4 min
C30 = 1.2 min.

ParaaÍ

R
[$ltt
ffuÀ t 020

AI ONZEWERMMMHEDEN rcRDEN UIÍGEVOERO ONDER OEALGËMENÉ V@RWMROEN GEDErcNEERO BIJ OÊ MMER VAN KOOPHANDEL EN FAARIEKgN TE ROTTERDAM JNSCHRIJVING
HANOELSREGISTERT KVK ROTTEROÁM24265246
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ACMAA: Méér dan analyseren!

A n a lyseceÉifi caat as best

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

AC]VIAA

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
377í RG Barneveld
P17M0076
P17M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontVangst
Datum rapportage
Pagina

V1706001 14 versie 1

31-05-2017
31-05-2017
07-06-2017
1van1

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analvse methode

GF Sí (0-20) Datum monstername 31-05-2017
Materiaal Datum analyse 07-06-2017
Opdrachtgever Barcode AM'14036937
Asbest in materiaal vezamelmonster m.b.v. oolarisatiemicroscooie - conform NEN 5896 íO)

sóort soorl o/d esbêst o/n asbest o/o asbest aantal messá malêrieal messe massa asbest matêriaal
materiaal asbest oemiddeld onderor bovenor stukiês stukiês hecht- asbest onderorens bovenorêns

í.r) (rêbondên mal ímn) (mq) (mo)

oolfolaat chrvsotiel 12.5 10 15 1 6.00 ta 750 600 900
crocidolièt 3.5 2 5 600 ta 210 120 300

vlakke Dlaat chrvsotiel 7.5 5 10 14 86.41 ta 6481 4321 8641
dolÍDleat chrvsotiel 12.5 10 í5 't7 96 93 IA 121 16 9693 14540

n.a. 2

Totaal Asbest 1 9557 14734 24381
Totaal Seroenliin 19347 14614 2404',|

Totaal AmÍibool 210 't20 300
Totaal Gewooen esbêsl 21447 '15814 270A1

n.a. = niet aantoonbaar

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden vezamelmonster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. KingmaSr
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen-

R
It$tÍil
flrÀ I Í[

AC[4M l-aboratoria B.V. ffimn 074 - 2455041 websile www.acmaa,nl BTWnr. NL8]ï132120801
't Haarboer 6 fax 074 - 2508245 IBAN NL71RABO018520ffiZ BIC MBOI.|L2U
7561 BL DeuÍningen e-mail laboratorium@acrnaa.nl KvK 6@51540

Opdrad|Hr worden ube\Deíd rrclg€ÍÉ de Abe*gle Vmruaaden van ACl"iAA Gílup 8,V., gÉ@oneeÍd UJ ê l(aÍer vil lGophardd Ood lvêdeíland,



ACMM: Méér dar: analyserenl

A n a lysecertificaat as best

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

n.a. = niet aanioonbaaÍ

Conclusie en/of opmerkingen :

Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

ACMAA

er
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvÍaag worden verkregen.

R
mttil
[ïA I ï[

ACÍ"IM Laborabria B.V. t€lefoon 074 - 2455041 webslte www.acmaa,nl BTWnr. N1854132120801
't Haarboer 6 fax O74 - 2508245 IBAN N171M8O0185200877 BIC RABONL2U
7561 BL Deurningen e-mail laboratoríurn@acmaa.nl KvK 6095154O

@radten \ Éídg1 uitsevoerd vdgers de Ageïgle VooÍwaard€n \Ían AclvlAA GÍoup 8,V., g€@oÍËeíd trij de Kamer !Ía1 Koophadd Oo6t t\tederland,

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P17M0076
P17M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V1706001 15 versie 1

31-05-20',t7
31-05-2017
07-06-2017
1van1

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analvse methode

GF 53 (0-20) Datum monstername 31-05-2017
Materiaal Datum analyse 07-06-2017
Opdrachtgever Barcode 4M14036886
Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. oolarisatiemicroscooie - conform NEN 5896 (Q)

soort soort o/o asbest o/o asbest o/o asbest aantal massa maÍeÍiaal messa massa asbest materiaal
materiaal asbest oemiddeld onderor bovenor stukies stukies hecht- asbest onderorens bovenorens

ío) oêbondên mat. ímo) ímo) ímo)
vlakke olaat chrvsotiel 7.5 5 10 í0 74.05 Ê 5554 3703 7405
oolfolaat chrvsotiel 12_5 10 15 1 '18.82 ie 2353 1482 2423
oolfolaat chrvsotiel 12.5 10 15 5 25,01 la 3126 2501 3752

875re
1 1908

500re
8586

1251G
15231

Totaal Seroentiin I 1033 8086 í 3980
Totaal Amfibool 875 s00 1251
Totaal Gewoqen asbest í 9783 1 3086 26490



ACMAÁ: Háér dan analyseren!

A n a lysecertifi caat as best

ACMAA

o ht

Q = door RvA geaccrediteerd

n.a. = niet aantoonbaar

Conclusie en/of opmerkingen :

Het aangeboden vezamelmonster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. KingmaSr
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Dê resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Naderê informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

R
It[Ítil
fiïA tilfi

AO4M Laborabrh B.V. telefoon 074 - 2455041 website www,acmaa,nl BTWnr. N1854132120801
't Haarboer 6 fax 074 - 2508245 IBAN N171RA8O0185200877 BIC MBONL2U
7561 BL Deurningen e-mail laboratorium@acmaa.nl KvK 60951540

OpdndÈen uorden uiEomerd dgers de Agemerc VmmaardeÍr van A€llAA GÍoup 8,V,, gêdeponeeÍd bíJ de lGmer \ar Koophadd oo6t ftedeÍland.

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P1 7M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V1706001 16 versie I
31-05-2017
31-05-2017
07-06-2017
1van1

Pí7M

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analvse methode

GF SB (0-25) Datum monstername 31-Q5-2017
Materiaal Datum analyse 07-06-2017
Opdrachtgever Barcode 4M14035055
Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. oolarisatiemicroscooie - conform NEN 5896 íO)

o/" asbesl o/" ásbêsl aántal messasoort soort % asbest materiaal massa massa asbest materiaal
materiaal asbesl oemiddeld ondêror bovênor stukies slukiês hecht- asbest onderorens bovenorens

(q) qebonden mat. ímq) ímq) ímo)
vlakke olaat chrvsotiêl 22.5 15 30 I 6.75 ta 151 I 1013 2025
dolfólaát chrvsotiêl 125 10 15 5 62 96 IA 7470 6296 9444
standleidino chrvsotiel 22.5 15 30 6 129.61 ta 29162 19442 38883

4536n
43047

2592m
29343

6481n
56833

Totaal Sêroêntiin 38551 26751 50352
Toláel Amfibool 4536 2592 6481
Tolaal Gewooen asbest 8391 í 52671 115162



ACMAÁ: Mêér dan analyseren!

AnalyseceÉificaat asbest

ACMAA

ht

Q = door RvA geaccrediteerd

n.a. = niet aantoonbaar

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden vezamelmonster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. KingmaSr
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproducêerd.
De resultatên hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

R
[[rtr
fiïA tirï

ACÏ'IAA Labontorh B.V. telefoon 074 - 245504t webslte wwwacmaa,nl BTWnr. N18S1132120801
't Haarbo€r 6 fax074 - 2s0824s IBAN N171M8O018520082 BIC RABONLAU
7561 BL Dêurningen e-mail laboratoriurn@acrnaa.nl KvK 6095190

Opdrádfreít u/oíden uíEevned mlgers ê AgenEle Vmrwaarden \an ACI'IAA Gíoup 8,V., gedeponeerd tij de lGm€r vdl Koorphatdd Oo6t l\ed€íland.

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P1 7M0076
P1 7M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170600í í7 versie 1

31-05-2017
31-05-2017
07-06-2017
lvanl

omsch

Naam
Monstersoort
Monstername door

methode

GF Se (0-20)
Materiaal
Opdrachtgever
Asbest in materiaal verzamel

Datum monstername
Datum analyse
Barcode

31-05-2017
07-06-2017
AMí4036883

- conform NEN 5896

soort soorl o/n asbest o/n asbesÍ % asbest aantal massa materiaal massa massa asbest meteriaal
materiaal asbest oêmiddeld onderor bovenor stukies stukiês hecht ashêsi onderqrens bovenorens

ío) oebonden mat. ímo) ímo) ímo)
qolfplaat chrvsotiel 12.5 10 't5 5 108.s3 ie 1 3566 10853 16280

crocidoliei 3.5 2 5 108.53 Ê 3799 2171 5427
vlakke Dlaat chrvsotiel 22.5 15 30 4 í 6.95 ie 38í 6 2544 5088

12220E
3340í

9776

25344 41459

14664E4

Totaal

97 76

Totaal Seroentiin 296íJ2 23173 36032
Totaal Amfibool 3799 2171 5427
Totaal Gewoqen asbest 67592 44883 90302



ACMM: Méér dan analyseren!

A n a lysecertificaat as best

Q = door RvA geaccrediteerd

AC1VIAA

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P17M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170600104 versie 1

31-05-2017
31-05-2017
07-06-2017
1van2

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analvse methode

FF 51 (0-20) Datum monstername 31-05-2017
Grond Datum analyse 06-06-2017
Opdrachtgever Barcode AMí4í30036
Asbest in bodem m b.v microscooie - conform AS 3000. AP04 SG6 en NEN 5707:2003 íO)

Drooe stof 91.2 o/o

koMaSsa monster (veldnat) 14,2
Chrvsotiel ísemenriin) 43 43 32 32 57 57 mo/kq ds
AmOSiet (amfiboor) n.a. n_4. mo/kq ds

mo/ko ds
5

Niet hechtoeb. seroentiin n.a.

n.a.I
n.a.
I

Hechtoebonden seroentiin 43 43 32 32 57 57 mo/ko ds
Totaal seroentiin 43 43 32 32 57 57 mo/kq ds

mo/ko dsNiet hechtqeb. amÍibool n.a. n.a.
Hechtoebonden amfibool n.a, n.a. mo/ko ds
Totaal amfibool

Niet hechtoeb. asbest

n.a.

<2 n.a.

n.a. I I I
mo/kq ds
5

57 57 mo/ko dsHechtqebonden asbest 43 43 32 32
Totaal asbest 43 43 32 32 57 57 mo/ko ds

'"i,;ii 
l;tirl I

; t' ii'r':

n.a. = niet aantoonbear
Aanwllende analyseresultaten volgen hieronder

Gonclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

S'r
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ler beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toêgepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

R
Itxttfl
ffrl t

f#
J[ AS 3000

ACï"IM Labonbda B.V. telefoon 074 - 2455041 webdle www,acmaa,nl BTWnr. N1891132120801
t Haarboer6 fax074 - 250824s IB,AN N171R48O0185200877 BICRABONL2U
7561 BL Deumingen e-mail laboratorium@acrnaa.nl KvK 60951540

Opdradten $Drden u@iaroed uclqeÍE de AgeíÍrffê Votrt/rÊadeÍr van ACI'ÍM C;roup 8.V,, gêdepc'need bij de Kaneí \€n Kbophaldd O0* Àl#and,



ACMAA: Méér dan analyserenl

A nalysecertificaat as best
ACMAA

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P17M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170600104 versie 1

31-05-2017
31-05-2017
07-06-2017
2van 2

P17P omsch

Zeven ío) 0 548 746, 620 898 3483 6673 12968%
Asbesth.materiaal (o)

100I 100

2.1443
I

1.3558

100

0.3382

í00I
0.1595

20I 5I
0.0200 4.O178

Hechtoebonden te te ia ia la
Aantal deelties 2 8 7 I 1 26
Percentaoe chrvsotiel íol.) 125 125 22.5 22.5 22.5

Gehalte HG serpentiin (mo/ko ds)

268,0I
20.67 13.07

169,5I
5.87

76,1I
2.77

35,9I 4,5I
0.35

554,0I
42.73

Aantal deelties totael ístuk)

20,67I
2

't3,07I
I

5,87I
7

0,35I
1

I2,77I
I

42,73I
26

Gehalte HG t.o.v. totaal ímo/ko ds) 20.67 13.07 5.87 2.77 0.35 42.73
Gehalte t.o.v. lotaal ímo/ko ds) 20 67 13 07 5,87 2.77 0,35 42.73

r!\r,l: ittt:i::
,1

| ,irt{i1Ítl ri :iírii(i. I rr:;l|lltr:,i,rl;trliit,'
::r;irarjrtlilrl;ll:

. : !':lL iiit.. ti;.ri;íli;

itlll.,lrit

I r,,j,i.l;il,:

. rii..:artfr,t

i i:ir,iit '

" = Van de zeêffrac{ie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbêstverdacht€ v€zels.
NHG = Ni6t hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

R
ftxttf,
flïl t

-#
ï[ AS 3000

AC[4M Laborabrh B.V. Hefoon 074 - 2455041 webslbe www,acmaa,nl BIWnr. Nt33t132120801
't Haarboer 6 fax 074 - 250824s IBAN NL71RA8O0I852008Z BIC RABOnIL2U
7561 BL Deurningen e-mail laboratorium@acÍnaa.nl KvK 60951540

OpdradEr word$ uÈg6.oerd vdgeÍÉ de Asemere VooÍuËardeíl lan ÁCÈ|AA Gíorrp 8,V,, gêdeponeed ttj de lGmer val l@haldd Od llêdeÍland.



ACMAA: Méér dan analyseren!

A na lyseceÉifi caat as best

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

ACMAA

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P17M0076
P17M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170600105 versie í
31-05-2017
31-05-2017
07-06-2017
ívan1

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analvse methode

FF 52 (0-30) Datum monstername 31-05-2017
Grond Datum analyse 06-06-2017
Opdrachtgever Barcode AM14130032
Asbest in bodem m.b.v. microscooie - conform AS 3000. AP04 SG6 en NEN 5707:2003 íO)

Drooe stof 903 o/o

Massa monster íverdnar) 12.2 ko
ChrVsotiel (sem€ntiin) n.a. n.a 4.7 4.7 mo/ko ds
Amosiet (amÍiboor) n,e. n.a mq/kq ds

Niet hechtoeb. seroentiin

Crocidoliet n.a.

n.a.

n.a

n.a 47 47 mo/ko ds
5

Hechtoebonden serpentiin n.a. n.a mo/ko ds
Tolaal seroentiin n.a. n.a 4,7 4,7 mq/ko ds
Niet hechtoeb. amÍibool n.a. n.a_ mo/ko ds
Hechtoebonden amfibool n.a. n.a. mo/ko ds

Niet hechtoeb. asbest 4.7
I

mo/ko ds
ryI

<2
I
n.a. 4,7

Hechtoebonden asbest <2 n.a. mo/ko ds
Totaal asbest <2 n.a. 4.7 4.7 mo/ko ds

il i.lri;.iii:ji

Zeven ío) 0 195 449 355 634 2650 6768 11051
Afoêzochte deel fractie í%) 100 100 100 100 20 5

i,lirYil\í:í 
r ,:;;r,1i(:,

| ,r :?r 4: ttnrlrl]

: ri:(,rjïfi..i it'..í,.',ii'-:I I'i jÍ.t;il, , i r ;r'(,rl li:rr il rr;tc:jil,:

' /1 riilit

: i l,iji.iii:, i'trlit:1,1ír

i' 'i:ïÍ rl

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hierondeÍ

NHG = Niet hêchtgêbonden.
HG = Hechtgebonden.

Gonclusie en/of opmerkingen :

Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. KingmaSr
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

R
It$ltil
fiïA t

f#
ff 4S3000

AO\4M laborabÍia B.V. blefoon 074 - a455041 webslbe www.acmaa.nl BTWnr. NL&]t132120801
't l'laarboeÍ 6 fax 074 - 2508245 ImN NL71RABO01852ffi8Z BIC MBONI2U
7561 BL Deurningen e-mail laboratoríum@acmaa.nl KvK 60951540

Opdradten $,ord€n uEa/oeÍd vdgeÍE de Áben€ne Voorwaarden lan ACI'IAA GÍilp 8,V., g€d€psreÊÍd bJ de Karer val Koophardd Oo* Í{edqlaíd,



ACMAA: Méér dan analyseren!

A n alyseceÉificaat as best

Q = door RvA geaccrediteerd

ACIVTAA

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P17M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170600í06 versie 1

31-05-2017
31-05-2017
07-06-2017
1 van2

PP

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analvse methode

FF S3 (0-20) Datum monstername 31-05-2017
Grond Datum analyse 06-06-2017
Opdrachtgever Barcode AM14130035
Asbest in bodem m.b.v, microscooie - conform AS 3000. AP04 SG6 en NEN 5707:2003 íO)

Drooe stof 93.0 o/o

Massa monster ívêrdnat\ 127 ko
Chrvsotiel ísemêntiin) 0.8 0.8 0.1 0.1 5.2 5.2 mo/ko ds
Amosiet (amfiboor) n.a. n.a. mo/ko ds

Niet hechtoeb seroentiin

Crocidoliet lamnoooryM
08

n

0.1 0.1 52 52 mo/ko ds
ryn.a.I

08
Hechtoebonden seroentiin n.a. n.a. mo/ko ds
Totaal seroentiin 0.8 0.8 0,1 0,1 5.2 5.2 mo/kq ds
Niet hechtoeb. amfibool na. n.a. mo/ko ds
Hechtoebonden amfibool n.a. n.a. mo/ko ds
Totaal amfibool

Niet hechtoeb. asbest <2

n.a. n.a.

0.8 0.1
I
0,í 5.2 5.2 mo/ko ds

ry
Hechtoebonden asbest <2 ná mo/ko ds
Totaal asbest <2 0.8 0.1 0.í 5.2 5.2 mo/ko ds

i,,í;l .1r., i l

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. KingmaSr
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproducêerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsteÍs, zoals die door u voor analysê ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegêpaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

R
Itlttil
flïl tIÍ

-";ffi
AS 3000

ACMAA Laborabrla B,V. blefoon 074 - 2455041 website www.acmaa,nl ÊTWnr, NL&!1132120801
't Haarboer 6 fax974 - 2508245 IBAN NI71RA8O0185200877 BIC RABONL2U
7561 BL Deurningen e-mail laboratorium@acrnaa.nl KvK 609515,10

OpdradËr worden ubet/oeÍd vdgeÍËdeAjgeín$evooruraaÍden \a1AO\'tAAGíoup 8.V,, ge@oneeíd Hj de Kafi€rvilr lGophadd Oo6tfwaÍd,



ACMAA: Méér dan analyseren!

A na lysecertifi caat asbest
ACMAA

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P17M0076
P17M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170600106 versie 1

31-05-2017
31-05-2017
07-06-2017
2van2

P

Zêvên ío) 0 250 423 348 575 2632 7579 11807

0 0439

gryÍEiKlmnr
Asbêsth metêrierl ío)

100I 100I 100I 100I
0.0039

20 5I
0.0400

I
Hêchtoêbonden nêe nêê

3Aantal deelties 1 2
Percentaoe chrvsotiêl (%) 22.5 22.5

084

9,9I
Gehalte NHG sêroêntiin ím.r/kd íls)

I
008

0,9I I
o76

9,0I I
ry
Aantal dêelties totaal ístuk)

0,08I
1

0,76I
2

0,84I
3
084Gehalte NHG t.o.v. totaal (mq/kq ds) 0,08 0.76

Gehaltê t.o.v. totáal ímo/ko ds) 0.08 0.76 0.84

I l;r ilirr ', ri 
j (.1 ij íl

': ;'r:iri.ili,

: i'ri,l1í,,1I,Íl:\riL(r,litiit:1]l)í:Í.,

,,1 i:l tiliflil

I ir '1;:Írlilir i ,!t.ií.iil.

i.: rlri.l

i l..r iii,.r
,ltij ,, !'i I

" = Van de zeefÍraclie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatieÍ beoordeeld en deze bavat geen asbestveÍdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtg8bonden.

R
It$rti
nrA I

ttrÉ
3$ AS 3000

AO4AA láborabria B.V, telefoon 074 - 24550a1 webslte www.acmaa,nl BÍWnr. N1854132120801
't Haarboer 6 fax 074 - 2508245 IBAN N171RA8O0185200877 BIC MBOIIL2U
7561 BL Deurningen e-mail laboratoríum@acrnaa.nl KvK 60951540

O#rddten r\Díden u@aroed vdgÉÍ6 de Algemene Vooíy,aarden \ían ACI'íAA Gmup 8,V,, g€defn€êÍd HJ de lGlner vil f.Épllaldd Oo6t lledeÍland,



ACMM: Méér dan analyseren!

A na lyseceÉificaat as best

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

AC1VIAA

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P17M0076
P17M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170600107 versie 1

31-05-2017
31-05-2017
07-06-2017
1van2

P omsch

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analvse methode

FF 51(2045),52(3040),53(20-50) Datum monstername 31-05-2017
Grond Datum analyse 06-06-2017
Opdrachtgever Barcode 4M14130033
Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5707:2003 (Q)

Drooe stof 938 o/o

Massa monster íverdnatl 13.2 ko
o.2 o2 o2 o.2 45 4.5 mo/ko dsChrVSOtiel (serpentiin)

Amosiet íamÍiboor) n.a n.a. mo/kq ds

Niet hechtoeb. seroentiin

Crocidoliet n.a

n.a

n.a

n.a.
I

4.2 4.2 mo/ko ds
ry

o2 o2 o2 03 0.3 mo/ko dsHechtoebonden serpentiin 0,2
Totaal seroentiin o2 o.2 o.2 o.2 4.5 4.5 mo/ko ds
Niet hechtoeb. amfibool n.a n.a mo/ko ds

ne na mo/ko dsHechtoebonden amfibool

Niet hechtoeb. asbest

n.a.I
<2

n.a

n.a. 4.2 4.2 mo/ko ds
5

Hechtoebonden asbest <2 o.2 0.2 0.2 0.3 0.3 mq/ko ds
o2 o2 o2 4.5 4.5 mo/ko dsTotaal asbest <2

'i (rÍli 'i;;, 
l

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen :

Het aangeboden monster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. KingmaSr
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMM Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

R
Itslti
flil r.

{.#
fi AS3000

AO4AA LaborabÍla B.V. telefoon 074 - 2455041 webslte www.acmaa,nl BTWnr. NL89{132120801
't l'laarboer 6 fax 074 - 2508245 IBÀN NL71RABO01852008Z BIC RABONL2U
7561 BL Deurningen e-mail laboratoríum@acmaa.nl KvK 60951540

Opdradten word€n uEaÉeÍd vdqeÍË de Agemerc Voonnaaden vfi ÁCMM C'firup 8,V,, ge@oÍreeíd HJ de Kaner lril lGoptffdd OoGt í{€d€rlaíd,



ACMAA: Méér dan analyseren!

A na lysecertificaat as best
ACI\{AA

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P17M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170600107 versie I
31-05-2017
31-05-2017
07-06-2017
2van2

P,I7M

Zêvên ío) 0 22 47 75 332 1528 9963 12367

Asbesth.materiaal ío)

ezochtê deel fraclie 't 00 100 100 100I
0,0239

20 5I
0.0239

Hêchtoebondên ta

Aantal deelties 1 1

Pêrcenteoê chrvsotiel íoln) 12.5

Gehalte HG seroentiin (molko ds)

Gewicht

0.24

3,0I I 3,0I
0.24

Aental deêlliês toieel ístuk)

0,24I
I

0,24I
1

Gehalte HG t.o.v. totaal ímo/ko ds) 0.24 o.24
Gêhelle t-o.v. totael ímd/ko ds) o.24 o.24

rla,:(.,i:,!

" = Van d€ zeofíraclie <0,5 mm is milimaal 10 gram kwalitatieÍ beoordeeld en deze bevat g€en asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

R
It$ttt
ArA lfi '#AS 3000

ACMAA láborabrla B.V. Gleíoon 074 - 2455041 website www,acmaa,nl BTWnr. Nt331132120801
't Haarboer 6 fax 074 - 250824s IBAN N171RA8O0185200877 BIC RAEOIIL2U
7561 tsL Deurningen e-mail laboratorium@acrnaa.nl KvK 50951540

OpdrádËr $roíden ub6/oeíd vdgeÍË de Abernarc Voonaaaden var AO\,IM Grcup BV,, ged€poÍreeíd HJ ê Kanenral lGophadd Ood lledeÍland,



ACMAA: Méér dan analyseren!

A na lysecertificaat asbest

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieÍonder

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen :

Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

ACMAA

Sr
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatíe over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

R
It$1til
fiïA l.ll[

f*#
AS 3000

ACMAA Laborabrla B.V. telefuon 074 - 2455041 webdbe www.acmaa.nl BIWnr. NL&54132120801
't Haarboer 6 fax 074 - 250824s IBAN NL71RABO01852008Z BIC MBONL2U
7561 tsL Deurningen e-mail laboratoriurn@acmaa.nl KvK 60951540

OpdradÈn urord$ u@amed vdgerE de Algeín$e VmÍwaadeÍr va1 AO\,IM Group B;V,, g€d€poneeÍd br:l de Kaner,ra lGophadd Oo* t{edeÍland,

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
Pí 7M0076
P'17M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170600108 versie I
31-05-2017
31-05-2017
07-06-20't7
1 van 'l

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analvse methode

FF 54(0-40),55(0-40),56(0-50) Datum monstername 31-05-2017
Grond Datum analyse 06-06-2017
Opdrachtgever Barcode 4M14130031
Asbest in bodem m.b.v. microscooie - conform AS 3000. AP04 SG6 en NEN 5707:2003 íO)

Drooe stof 92,3 o/o

Massa monster íverdner) 140 ko
Chrvsotiel ísementiin) n.a n.a. 4.O 4,0 mo/ko ds
Amosiêt íámriboó[ n.a n.a mo/ko ds

Niel hechloeb. seroentiin

Crocidoliet

n_4.

n.a n.a

n.a 4.O 40 mo/ko ds
5

Hechtoebonden seroentiin n.a n.a mo/ko ds
Totaal seroentiin n.a n.a 4.0 4,0 mo/kq ds
Niet hechtoeb. amÍibool n.a n.a mo/ko ds
Hechtoebonden amfibool n.a n.a mo/ko ds

I I I
4.0 4.0

I
mo/ko ds
5

Niet hechtoeb. asbest

n.a.I
<2

n.a.I
n.a

Hechtoebonden asbest <2 n.a. mo/ko ds
Totaal asbest <2 n.a 4.0 4.0 mo/ko ds

ii (,1ii 
'[ ;r]!

Zêvên ío) 0 47 125 117 355 2422 9870 1 2936
Afoezochte deel Íractie í%) 't 00 100 100 100 20 5

rfr{(i iÍj'
' l(ai r!tlItt

I .i;;iiiii:'

i:i ilíi, iiriml

: itl::t,:ilr:'

'1 .. iil) rrrlitlrtr

I lÍír(i:lliiir : i;rírill('i' r ír.í iri l

'I

I rií.liírl I llír{1i1]Íi;l

:ll ''i tLiliirl I i' 4n11t

/,",i')i )i,lt:t :



ACMAA: Méér dan analyseren!

A na lyseceÉificaat asbest

Q = door RvA geaccrediteerd

ACIVIAA

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P17M0076
P1 7M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170600109 versie 1

31-05-2017
31-05-2017
07-06-2017
1van1

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analvse methode

FF 57 (0-30) Datum monstername 31-05-2017
Grond Datum analyse 06-06-2017
Opdrachtgever Barcode AM14130030
Asbest in bodem m.b.v. microscooie - conform AS 3000. AP04 SGO en NEN 5707:2003 (Q)

Drooe stof 88.6 o/o

MaSSa mOnSter (verdnat) 12.6 ko
Chrvsotiel íseóentiin) n,a. n.a. 4,7 4,7 mq/kq ds
Amosiet íamÍiboor') n.a. n.a. mo/ko ds

n.a.

n.a.I I
4.7 4.7

I
mo/ko ds
5

Niet hechtoeb. seroentiin n.a.

n.a.I
Hechtoebonden seroentiin na na mo/kq ds
Totaal seroentiin n.a. n.a. 47 47 mo/ko ds
Niet hechtqeb. amfibool n.a. n.a. mo/ko ds
Hechtoebonden amfibool n.a. n.a. mq/kq ds
Totaal amfibool

Niet hechtoeb. asbest

n.a.

<2

n.a.

n.a. 4.7 47 mo/ko ds
ffi

Hechtqebonden asbest <2 n.a. mo/ko ds
Totaal asbest <2 na 4.7 4,7 mo/ko ds

rl'l.ii Í': a';l

i ír'ili. f.r, !

n.a. = niet aantoonbaaÍ
Aanvullende analyseresultaten volgen hiemndeÍ

NHG = Niet heótgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingmak
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproducêerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gêsteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

R
tt$ttt
ffdl.

f"#
llt AS 3000

AOI4AA láborabrla B.V. telefoon 074 - 2455041 webslbe www.acmaa.nl EIWnr, NlJSl132120B01
't Haarboer 6 fax074 - zs0824s IBAN N171R48O0185200877 BIC RABONIJU
7561 8L Deurningen e-mail laboratorium@acrnaa.nl KvK 6095190

OfrradËr uorden u@evoeíd rclgeÍE de Aberse Vmmaads \an Á€t'lAA Group 8,V., g€@oneêÍd ItJ de lGÍner \dr Koophildd Od Í{ed€Íland,

Zeven (o) 0 42 58 50 247 3461 7287 11145
Afoêzochtê dêêl frac:tie íol.) 100 100 100 100 20 5

I l i:í'i1itr,
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i i,, I tt'l rr
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ACMM: Méér dan analyseren!

A na lyseceÉifi caat as best

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

ACMAA

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P1 7M0076
P1 7M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V1706001 10 versie 1

31-05-2017
31-05-2017
07-06-2017
1 van2

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analvse methode

FF SB (0-25) Datum monstername 31-05-2017
Grond Datum analyse 06-06-2017
Opdrachtgever Barcode AM14130034
Asbest in bodem m.b.v. microscooie - conform AS 3000. AP04 SG6 en NEN 5707:2003 íO)

Drooe stof s38 o/o

Massa monster íverdnat) 14.3 ko
Chrvsotiel ísementiin) 3,5 3.5 2.8 2.8 8.0 8.0 mo/ko ds
AmOsiet íemÍiboolr n.a. n_4. mo/ko ds

Niet hechtoeb. seroentiin

Crocidoliet 0.7I
n.a

o

n,a

0,4I 3.9I
39

1.0I 9,8I
39 mo/ko ds

5
Hechtoebonden seroentiin 3.5 3.5 2.8 2,8 4.2 4.2 mo/ko ds
Totaal seroentiin 35 3,5 2.8 2,8 8,0 8.0 mo/ko ds
Niet hechtoeb. amfibool n.a n.a mo/ko ds
Hechtqebonden amÍibool 0.7 6,9 0.4 3.9 1.0 9.8 mo/ko ds

3,9I
3,9

1.0I 9,8I
3,9 mq/kq ds

5
Niet hechtqeb. asbest

0,7I
<2

6,9I
n.a

0,4I
Hechtoebonden asbest 4.1 10 32 6.7 51 14 mo/ko ds
Totaal asbest 4.1 10 3.2 6.7 9.0 í8 mo/ko ds

ll ir,jili :;.,1'

n-a. = niet aantoonbaer
Aanvull€nde analyseresultaten volgen hieronden

Gonclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

S"r
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking z[n gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretalies en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

R
rtlitf,
flrl I

#
ln AS 3000

AfiM l-abonbria B.V, telefoon 074 - 2455041 website www,acmaa,nl BTWnr. Nl-&?1132120801
't l'laarboêr 6 fax 074 - 2508245 ImN N171RASO0185200877 BIC RABONIIU
7561 BL DeuÍningen e-mail laboratorium@acrnaa.nl KvK 60951540

Opdradteír !\Drd€n u&Er,oerd rclgeÍu de Alg€íne€ VooÍr,t aardeÍt \an ACl"lAA Gíoup 8,V,, ge@oneed HJ de Knï€r Ët foophadd Oo6t lledeílard,



ACMAA: Méér dan analyseren!

A n a lysecertifi caat asbest
ACMAA

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P17M0076
P1 7M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V'|706001 10 versie 1

31-05-2017
31-05-2017
07-06-2017
2van2

Zêven ío) 0 315 409 27'l 445 4335 7625 13404

Asbesth.materiaal (o)

fractie 100 í00

0. t 036
I 100I

0.0033

100I 20I 5I
0.1069

Hechtoebonden tà ia
Aantal deelties 2 I 3
Percentaoe chrvsotiel í%) 12s 22.5

13,0I
0.2615

0,7I
0.2615

't3,7I
Asbesth.materiaal {o)
Hechtoebonden te

Aantal deelties 3 3
Percentaoe chrvsotiêl í%) 125
Gewicht chrvsotiel ímo) 32.7 327
Percentaoe crocidoliet í%) 35

Gehalte HG seroentiin (mq/ko ds)
I I

0.97

9,2I
2.44

I
0.05

9,2I
3.45

Gehalte seroentiin ímo/ko ds) 0.97 244 005 3.46
Gehalte HG amÍibool (mq/kq ds) 0.69 0.69

ffiw
Aantal deelties totaal ístuk) 2

0,69I
3 1

I 0,69I
6

Gehalte HG t.o.v. totaal (mq/ko ds) 0.97 3.13 0.05 4.15
Gehalte t.o.v. totaal ímo/ko ds) 0.97 3.13 005 4.15

;t l'cirr::l

I ; rir \.iritr:l
,)tt i:,;Lt.t

rril!llt!

'r'Ltr 'irlÍ iI :;t, ii;1r , , '. I,.ltír ' l: r:.iri:lr.'

:,, ri ilti,' '::.

" = Van de zeeÍfractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachts vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebond€n.

R
It$tti
[ïl Lffi

f#
AS 3000

ACt"lÁA Laborabrla 8.V. telefton 074 - 245504f wehslbe www.acmaa,nl BTWnr, N189t132120801
't Haarboer 6 fax 074 - 2508245 IMN NI71RA8O01852008'? BIC RArcNL2U
7561 BL Deurningen e-mail laboratoríum@acnraa.nl KvK 60951540

Opdradtet rrctden uEevoed vdgÊrÉ de AgÊín$e Voorv\raaÍds va1 AO\'IAA Group 8,V., ge@oneeÍd HJ de lkner mr lGophardd Oo6t il#and,



ACMAA: Méér dan analyseren!

A na lysecertificaat as best

Q = door RvA geaccrediteerd

ACIVIAA

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P17M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170600111 versie 1

31-05-2017
31-05-2017
07-06-2017
I van2

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analvse methode

FF 59 (0-20) Datum monstername 31-05-2017
Grond Datum analyse 06-06-2017
Opdrachtgever Barcode 4M14130029
Asbest in bodem m.b.v. microscooie - conform AS 3000 AP04 SG6 en NEN 5707:2003 íO)

Drooe stof 95.4 %
MaSSa mOnStef (verdnat) 14.8 kq
Chrvsotiel ísercenriin) 35 35 26 26 45 45 mo/ko ds
AmOSiet (amíiboor) n.a n.a mo/ko ds

Niet hechtoeb. seroentiin

Crocidoliet tamnooouM 9,4I
n.a

94I
n.a

5.2I 52I 14I 140I
mo/ko ds
ry

Hechtoebonden seroentiin 35 35 26 26 45 45 mo/ko ds
Totaal seroentiin 35 35 26 26 45 45 mo/ko ds

mo/ko dsNiet hechtoeb. amÍibool n.a n.a.
Hechtoebonden amfibool 9.4 94 5.2 52 14 140 mo/ko ds
Totaal amfibool

Niet hechtoeb. asbest

9,4I
<2

94

n.a

5.2I 52 14 140

mo/ko ds
5

Hechtoebonden asbest 44 130 32 79 59 190 mo/kq ds
Totaal asbest 44 130 32 79 59 í90 mo/ko ds

Aanwllende analyseresultaten volgen hieronden

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingmak
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betÍekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag woÍden verkÍegen.

R
[$ltil
RrA lilfi '#AS 3000

ACI'IM tabonbria B.V. telefuon 074 - 2455041 webslte www,acmaa.nl BTWnr. N1354132120801
't Haarboer 6 fax 074 - 2508245 IBAN N171RA8O0185200877 BIC MBONL2U
7561 BL Deurningen e-mail laboratorium@acrnaa.nl KvK 60951540

Opdradh ltÍorden u@e\óed vdgens de AgsnEle Vmr$ÊaÍdsr van AOVIAA Gloup 8,V., gedepoÍreerd bij de KaÍer i6n Kmplldrdd Oo6t lledeÍland.



ACMM: Méér dan analyseren!

An a lysecertifi caat as best
ACN4AA

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P1 7M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

Vl706001 ll versie I
31-05-2017
31-05-2017
07-06-2017
2van2

Zeven (q) 0 572 716 561 738 4232 7256 14075

Asbesih.materiaal ío)

100I
2.OO92

100I
't,4643

100I
0.1290

100I
0.0235

20I 5I
0.0800 3.7060

HêchtdêbonÍlên ia ia ia ia la
Aantal dêêlties 3 7 I 5 4 27
Percentaqe chrvsotiel (%) 12,5 12.5 22.5 22.5 22.5
Gewicht chrvsotiel ímo) 251.2 183.0 29.O 5.3 í 8,0 486.5
Percentaqe crocidoliet (%) 3,5 3.5 3,5 3,5 7,5

Gehalte HG serDentiin ímo/ko ds)

Gewicht crocidoliet

17.85

70,3I 51 ,3I
13.00 2.06

4,5I 0,8I
0.38 1.28

6,0I 132,9I
34.57

Geheltê sêroêntiin ímo/ko ds) 17.85 13,00 2,06 0.38 1.28 34.57
Gehalte HG amfibool ímo/ko ds) 4.99 3.64 0.32 0.06 0.43 9.44

Aanlal deelties lotaal ístukl

4,99I
3

3,64I
7

0,32I
8

0,06I
5

0,43I
4

I 9,44I
27

Gehalte HG t.o.v. totaal ímo/ko ds) 22.84 16.65 2.38 0.43 1.7'.l 44.O'l
Gehalle t o v loteal ímo/ko ds) 22 A4 16 65 234 0.43 't.7'l 44.0'l

t ,lp1ilÍ,: i: til.:Í.ijir.:Í ,ri, ir lilt:r.

'llirli fi iIi l

,,/:rrrii:ti11i i:' r.lr'llir,
:i ítr li

I ,Í:..Iji]t., ll ir'..!,,iíír.,r i:iÍi;ir:. irr jÍrl ii

* 
= Van de z€etfractie <0,5 mm is maximaal 10 gÍam kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

R
ït$ltfl
ffrA t

#
r$ AS 3000

ACI4M Laborabrh B.V. tdefoon 074 - 24550+1 website wwwacmaa,nl BTWnr. NL89t132120801
t Haarboer 6 fax 074 - 2508245 IBAN NL71RABO01852008Z BIC RABO$IUU
7561 BL Deurnlngen e-mail laboratorium@aonaa.nl KvK 60951540

Wradfren rí\,oíden ufuaoerd wlgeÍË de ASeíïHe VooÍu,aaÍden van AClvíM GÍoup 8,V,, ge@oneed trij de Kaner van l(Éptmdd Oo6t t{€deíland.



ACMM: Méér dan analyserenl

A na lysecertificaat as best

ACIVIAA

racht

Q = door RvA geaccrediteerd

Resu

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresuliaten volgen hieÍonder

NHG = Niet heótgebondsn.
HG = Hêchtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Slr
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

R #
AS 3000

ACMAA LáborabÍia B.V. telefoon 074 - 2455041 webslte www.acmaa.nl 8TWnr. N183t132120801
t Haarboer 6 fax 074 - zs0824s IBAN N171RA8O0185200877 BIC MBOillllU
7561 BL Deurningen e-mail laboratorÍum@acrnaa.nl KvK 60951540

OdradËt vrrorden u@arced rclgerE de AlgeíÍg1e Vmíwaaden \an AClvl^A Ooup 8,V,, gÊdepon€eÍd bd de KnneÍ r/al lGophadd oo6t t{êdeílaíd,

rt$ttt
flïÀ tI[

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P17M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V1 706001 1 2 versie 'l

31-05-2017
31-05-2017
07-06-2017
1vanl

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analyse methode

FF S10 (0-10) Datum monstername 31-05-2017
Grond Datum analyse 06-06-2017
Opdrachtgever Barcode AM14130028
Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SGO en NEN 5707:2003 (Q)

Drooe stof 89.6 o/o

Massa monster ívêtdnár'l 14 1 kq
Chrvsotiel íseroentiint n.a. n.a. 4.1 41 mq/kq ds
Amosiet (amfiboor) n.a. n.a. mo/ko ds

4.1
I I

4.1 mo/ko ds
5

Niet hechtqeb. seroentiin

Crocidoliet (amnuoor)

@
n.a.
I

n.a.
I

Hechtoebonden seroentiin n.a. n.a. mo/ko ds
Totaal seroentiin n.a. n.a. 4.1 4.1 mo/ko ds
Niet hechtoeb. amfibool na n.a. mo/ko ds
Hechtoebonden amfibool n.a. n.a. mo/ko ds
Totaal amfiboolm
Niet hechtoeb. asbest <2

n.a. n.a.

n.a. 4.1 41 mo/ko ds
5

Hechtoebonden asbest <2 n.a. mq/ko ds
Totaal asbest <2 n.a. 4.1 4,1 mq/kq ds

Zeven (q) 0 63 167 153 456 4132 7650 1262',1
Afoezochte deel fractiê í%) 100 100 't 00 100 20 5

ll:

!ii jt.ltí..1

'?, /ír. ilitLiÍl

: lrt.;írlJ(.),

rl 2) !iflt;ti

I li iÍi.ríriiiirt lr ,11;1,;j111: ii llir(l,il,jl/'l1rí.,lly.:rr: I irlrl!i1Í.1

'lii

I ;:;r, i,ii,: 'LI !

I íii'lii',;



ACMAA: Méér dan analyseren!

A na lyseceÉificaat as best

ACMAA

racht

Q = door RvA geaccrediteerd

n.a. = niel aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder

NHG = Niet hechtg€bonden.
HG = Hechtgebonden.

Gonclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceeÍd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere inÍormatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Sr

R
ItÍltt
RïI I fi

#
AS 3000

ACt'lAA hborabria By. blefoon 074 - 245ÍX1 webslte www.acmaa.nl BTWnr. N1854132120801
't l'laarboer 6 fax 074 - 250824s IBAN NL71RABO0I8S208? BIC RAEO$lllU
7561 BL DeuÍningen e-mail laboratorium@acÍnaa.nl KvK 60951540

Opdradten \^níden ufuermerd rclgeÍls de Alqenele Voonffaarden var ACt'tAA Boup 8.V,, gedeporËíd HJ de l@ner mt l(oophatdd Od Í{€deÍlaÍd.

Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode

VinkMilieu
Dhr. D. van de Streek
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
P17M0076
P17M0076

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V1706001 13 versie I
31-05-2017
31-05-2017
07-06-2017
1van1

Naam
Monstersoort
Monstername door

FF S7(30-),S8(25-),S9(20-),S1 0(1 0-)
Grond
Opdrachtgever

in bodem m.b.v. mi

Datum monstername 3'l-05-2017
Datum analyse 06-06-2017
Barcode

- conform AS
AM14130027

AP04 SG6 en NEN 5707:2003

o/oDrooe stof 93.9
Massa monster íverdnàr) 14.2 kq

mo/ko dsChrvsotiel ísementiin) n.a. n.a. 3,9 3,9
ne n.a. mo/ko dsAmOSiet (amÍiboor)

n

n.a. n.a.

n.a. I
3.9

I
3.9 mo/ko ds

5
Niet hechtqeb. serpentiin

mo/ko dsHechtoebonden seroentiin n.a. n.a.
3.9 39 mo/ko dsTotaal seroentiin n.a. n.a.

Niet hechtoeb. amfibool n.a. n.a. mq/ko ds
mo/ko dsHechtoebonden amfibool n.a. n.a.

39 3.9 mo/ko ds
5Totaal amfibool

Niet hechtoeb. asbest
I
<2

n.a.

n.a.

n.a.I
<2 n.a. mo/kq dsHechtoebonden asbest

mo/ko dsTotaal asbest <2 n.a. 3,9 3,9

Iir]Ji tiiriirtlr)

0 0 33 98 370 2028 1 0837 1 3366Zeven ío)
5Afoezochte dêêl fractiê í%) 100 100 100 100 20

. ; ;1r:lrilir:] l:;frj,lt,'

i,r1ii i;ll
i:i,it,lltfl :

il

i 1t;íri Ír rl

.)

, r;.jl.r|llr;: lr:r\ciiltiil iri:{.iri(-, i ;;;lriiji:. ''i ij(,i1lr,''
,J) l',ii4lÍlrl ,r1 l(i;i



BIJLAGE D

Profielbeschrijving

'Utna



Projectnummer: P17M0076

Boring: 21 Boring: 22

Datum boring:Datum boring:

Boormeester:

3,50

5,00

5,50

0,00

0,50

10-5-2017

D. KaElen Boomeester:

0,00

10-5-20't7

D. Karslen

10-5-2017

D. KaGten

o.oo klinkero,0-
Zand, matiq Íijn, aak siltig, geên
olie-water reactie, lichtgrljs,
Edelmanboor

Zand, matig Íijn, aak siltig, ilak
humeus, olie-watêr reaclie,

Edelmanboor

olie-water Íeactie, lichtgdjs,o

il

rG

Zand, matig grof, zwak siltig, eak
grindig, geen olièwater reactie,
lichtbruin, Edelmanboor

matig

EdglmànbooÍ

Zand, matlg liin, ryak siltig, geen
olie-watsr r€actia, lichtgrijs,
Edelmanboor

Zand, matiq fijn, aak siltiq, ilak

Zand, matig fÍn, zwak siltlg, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
donkêóruin, Edelmanboor

Zand, matig grcf, dak siltig, aak
grindiq, qeon oliê-watêr Íeactis,
lichtbruin, Edelmanboor

o
02

Boring: 23

Datum boring:

Boormeester:

Zand, matig grcÍ, ilàk siltig, ilak
grindig, gêên olie-water Íeactie,
Iicitbruin, ZuigeÍboor

o,m klinker0,0-
Zand, matig fiih, dak siltig, geen
olie-watêÍ reactie, lichtgÍijs,
Edelmanboor

Zand, matig zwak siltig, flak
humeus, reactie,

Edelmanboor

matig gÍof. aak siltig, dak
olie-wateÍ Íeactie.

Edelmanboor

Boring: 24

Daium boring:

Boomeesler:

o

o

10-5-2017

D. KaEten

jO o

G
o[,

fl
a ['r,00

ï :I

getekend volgens NEN 5104



Projectnummer: Pí7M0076

Boring: 41 Boring: 42

Datum boring:

Boormeester:

0,00

0,50

10-5-20'17

D. Ka6ten

Datum boring:

Boomeester:

'l0-5-2017
D. Káretêh

10-ï2017
D. Ka6ten

qm klink€r0.0-
Zand, matig Íin, &ak siltig, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Ëdolmanboor

Zand, matig Íiin, ilak siltig, geen
olie-water reactlê, lichtbruin, River

Zand, matig fjn, ryak siltig, geen
oliewater reactie, lichtbruin,
Zuigerboor

'1,00

Boring: 44

Datum boÍlng:

Boomeester:

Zand, matiq fijn, 4ak slltlg, g@n
olle-water reactie, neutEalbruin,
Edelmanboor

o.oo klinker0,0-
Zand, mátig fijn, ilak siltig, goon
oli+water Eacliê, neutEalbruin,
Edêlmanboor

o
2

tr

s

2

'1,00

4

bentoniet

4,00

4,50

o

0

5,50

Datum boring:

Boomeesler:

1,00

10-5-2017

D. KaEten

6,S

Boring: 43

Zand, matig fiin, 4ak siltig, geen
oli€-wator rsactie, neutÍaaÍbruin,
Edelmánbdór

tr0,50

getekend volgens NEN 5'104



Projectnummer: Pí7M0076

Boring: 45 Boring: 61

Datum boring:Datum boring:

Boormeester:

0,00

Datum boing:
Boomeester:

Boring: 62

0.oo klinker0,0-
Zand, matig fiin, zwak siltig, qeen
olie-water reaclie, neutÍaalbÍuin,
Edelmanboor

Zand, hatig fijn, 4ak siltig, ilak
humeus, geen olie-wat€r reaclie,
donk€óruin, Edèlmanboor

Zand, matig Íijn, tuak siltig, geen
olièwat9r reactie, neutÍaalbruin,
Edêlmánbóor

Boring: 63

Datum boring:

Boomeester:

q?!- Zand, malig fijn, ilak sitlig,

\-lflEtifgglryb"9.
Zand, matig Íilh, ilak siltig,4ak
humeus, geen olie-watêr reacÍe,

o.7o donkerbruin,Edelmanboor

Zand, matig grof, dak siltig, geon
olie-water roactie, lichtbruin, River

Zahd, matig groí 4ak siltig, geen
olie-water reactiê, lichtbruin,
Zuig€óoor

o.oo klinker0,0-
Zand, matig fijn, zwak sillig, geen
olio-watBr rcaclie, noutraalbruih,
Edelmanboor

10-5-2017

D. Kareten

10-5-20'17

D. KaEten

0

Boomeester:

10-5-2017

D. KaEten

10-5-2017

D. KaEten

I

o

G

o

bentoniet

U

zB
o

getekend volgens NEN 5104



Projectnummer: P17M0076

Boring: 64

Datum bodng: 10-5-2017

D. KaEt€n

Boring: 81

Datum boÍing:

Boomeester:

1È5.2017

D. KarstenBootmeester:

0,50

1,00

Zand, mstig frln, eak slltig, geen
ollewater reactie. neut aalbruin.

Zand, matig filn, ruk 6ihlg, geen
olie-water reacíe, nêutraalbruin,
Edelmanboor

zand, matq Ílin, ilak slMq, eak
humeus, geen oliewater Íeaclie,
donkêÈru|n, Edglmanboor

Zand, matig grof, ryak siltig, gss
oliÈwater reactie, llchtbruin,
Edelmenboor

2.00

Edelmanboor

0 0
2

o

04

getekend volgêns NEN 5104



Projectnummer: P17M0076

Gat: 01 Gat: 02

Datum boring:

Boomeester:
Datum boring:
Bóohèésler:

0,00

Boomeester:

0,00

17-5-2017

D. KaEten

17-5-2017

D- Ka6ten

17-5-2017

D. KaÍsten

o,m klinkêr

17-5-2017

D. KaFten

17-5-2017

D. Karsten

17-5-2017

D- Karsten

o.oo bmak

o,oo klinker

Zand, matiq fiin, aak siltig,
lichtgriis, Schep

Zand, matig fiin, aak siltig,
lichtgrijs, Schep

Gat: 03

Datum boÍing:

Boomeester;

Gat: 04

o.m klinker

Zand, matig fÍn, zwak siltig,
lichlgrijs, Schep

o.oo bÍaak

Dalum boring:

BoomeesteÍ:

Gat: 06

Datum boring:

Boomeester:

Zand, matig fijn, zwsk siltig, zwak
humeus, donkerbruln, Schep

0,50

Gat 05

Datum boring:

o,oo braak

Zand, matig fiin, ryak siltig,
neulraalbruin, Schep

Zand, matig fijn, aak siltig, zwak
humeus, eak grindig,
donkêrbruin, Schêp

T

I

getekend volgens NEN 5104



Projectnummer: P17M0076

Gat 07 Gat: 08

Datum boring:

Boomeester:

17-5-2017

D. Karsten

Dalum boring:

Boormeester:

0,00

Gat:

Datum boring:

0,00

0,50

17-5-20't7

D. KaElen

17-5-2017

D. Karsten

17-5-2017

D. KaBten

iA
Zand, matig fiin, zwak siltig,4ak
humeus. sporen beton,
donkerbruin, Schep

o,oo braak

Zand, natig fijn, eak sillig, 4ak
humêus,sporen baksteen,
donkeÈruln, Schep

Zand, matig Íiln, matig siltig,
lichtbruin, Schep

rA

rA

o.oo braák

2

Zand, matig siltig,

09 Gat:

Datum boring:

10

Boomeester:

Gat: 11

Datum boÍing:

Boomeester:

Zand, matig filn, 4ak siltig, aak
grindig, li6htbruin, Schep

BoomêesteÍ:

Gat: 12

Dalum boring:

Boomeester:

Zand, matig íiin. eak slltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend,
sporen plastic, dak
wortelho!dehd, donkerbruin, Schep

o,@ klinks.

17-5-2017

D. Karsten

'17-5-2017

D. KaFten

Zand, matiq Íiln, matig silllg, aak
humeus, donkerbruin, Schep

Zand, malig fiin, matig siltig,
lichlbruin, Schêp

o.oo braak

Zand, matig filn, ryak siltig, eak
humeus, donkerbruin, Schep

o.m bÍaak

Zand, matig fiin, aak siltig, aak
humeus, donkerbruin, Schep

getekend volgens NEN 5104



Projectnummer: P17M0076

Gat: 13

Datum boring;

Boormeester:

Gat

Datum boÍing:

Boomeester:

0,50

Gat:

Datum boring:

Boormeesler:

0,00

0,50

17-5-2017

D. Karelen

Gat

Datum boring:

Boomêèster:

0,50

Gat:

Dalum boring:

Boomeester;

0,00

0,50

Gat:

Datum boring:

Boomeester:

0,00

0,50

17-5-2017

D. Karsten

0,00

14

16

18

qoo braak

Zand, matio fiin, zwak siltig, malig
b€tonhoud6nd, dak
asbêsthoudend, neutraalbruin,

Zand, matig fijn, ilak siltig,
neutraalbruin, Schep

humeus, baksteenhoudend,
donkerbruln,

humeus, donkeÍbruin, Schep

Zand, matig Íijn, matig siltig,
lichtbruin, Schep

o.oo bráak

 
o,oo bEak

Zand, matiq Íin, aak siltiq,4ak

17-5-2017

D. KaFten

15

17

Zand, matig liln, ilak sillig, aak
humous, donkeóruin, Sch€p

humeus, matiq betonhoudend,
ilak asbesthoudend,

o,2o neubaalbruin,Schep

Zand, matig fijn, zwak siltig, dak
humêus, donk€óruin, Schep

0.00 bÉek

'17-5-2017

D. Kacten

17-í2017
D. KaEten

3A

4L

o,m braak

3^

iA

2

2

2

17-5-2017

D. Ka6ten

Zand, matiq lïln, dak siltiq, eak
humeus, sterk puinhoudehd,
sporcn asbêst, donkeóruin, Schep

Zand, mátig íiin, dak siltig,4ak
humêus, donkeóruin, Sch€p

Zand, matig fijn, ilak siltig, dak
humeus, steÍk betonhoudend,
zwak asb€sthoud€nd, donkerbruin,

Zand, matig tiin, ryak siltig, zwak
humeus, donkerbruln, Schep

2

3

Zand, matig fiin, matig siltig,
lichtbruin, Schep

Zand, matig sillig,

getekend volgens NEN 5104



Projectnummer: P17M0076
Onderzoekslocatie: Elspeterweg55-638teUddel

Sleuf: S01 Sleuf: S02

Datum boÍing:

Boomeester:

Datum boring:

Boomeeater:

31-5-2017

D. Kareten

31-5-2017

D. Karsten

2

3 

o,oo braak

Datum boring:

Boomeester:

Datum boÍing:

Boomeester:

31-5-2017

D. Karsten

31-U20't7

D. KaBten

3 A

A

Zand, matig fijn, eak siltig, dak
humeus, sterk betonhoudend,
dak asbesthoudend, donkeóÍuin,
craaÍmachinê

Zand, matig Íin, matig
humeus, sporcr puin,
Graafmachine

siltiq, ilak
donkeóruin,

Zand, matig fiin, matig siltig,
lichtbruin, Graafmachine

0,00

Sleuf: S04

Datum boring:

o.oo braak

Zand, natig Íiin, malig siltig,4ak
hum6us, aak grindiq,
donkerbruin, G.aafmachine

Zand, maiiq fiin, matis siltig,
lichtbruih, Graafmachine

o.oo bmák

Zand, matig Íjn, matig siltig, ilak
humeus, donkerbruin,
Gr€afmachine

Zand, matig Íiin, matig siltig,
lichtbruin, Graaihachin6

0.40

o,oo bEak
Zand, matig fijn, matig siltig, dak
humeus, donkerbruin,
Graafmachine

Sleuf: S03

Dalum boring: 3 t-5-201 7

D. Ka6tenBoormêester:

0,50

Sleuf: S05

Zand, matig Íin, dak slltiq, dak
humeus, matig puinhoudend, nak
asbeslhoudend, donkeóruin,
Graafmachine

Boomêêstêr:

31-5-2017

D. Kareien

Sleuf: S06

Zand, matig Íin, hatlg sillig,
lichtbruin, GraaÍmachine

o.m braak

Zand, malig Íjn, malig siltig, eak
humeus, dohkeóruin,
Graaímachinê

Zand, sillig,

2

getekend volgens NEN 5104



Projectnummer:
Onderzoekslocatie:

Pí7M0076
Elspeterweg 55-638 te Uddel

Sleuf: S07 Sleuf: S08

Datum boring:

Boormeester:

Datum boÍing:

Boomeester;

31-5-2017

D. Karsten

3'l-5-2017

D. KaEten

Datum boring:

Boomeester:

Datum boring:

Boomeester;

3'l-5-20'17

D. KaGten

31-5-2017

D, Kareten

0,00

Sleuf: S09

o,oo braàk

Zand, matig fiin, matig siltig, aaf
humous, dohkeóruin,
GraaÍÍnachine

Zand, matig fiin, matig slltig,
liótbruin, Graafmachine

o.m bmek

2

o.oo braak

Zand, matig fijn, eak siltig, aak
humsus, matig puinhoudend, eak

^ 

asbesthoudend, donkerbruin,
Graafmachihe

Zahd, matig fiin, matig siltig,
lichtbruin, Graafmachine

Sleuf: S10

o.oo bEak

3^
Zand, matiq fiin, dak siltig, dak
humeus, sterk puinhoudend, aak
asbesthoudend, donkerbruin,
GÍaafmachin€

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humêus, donkeóruin,
Graafrnachin€

Zand, matiq fiin, ryak siltig. zwak
humeus, sterk baksteenhoudend,

rA

2

Graainachine

Zand, malig fiií, matlg siltig,
lichlbruin, GEafÍrachine

0,40

Zand, matig fijn, matig silfg,
lichtbruin, Graalmachine

getekend volgens NÉN 5104



ooooooooo

Legenda (conÍorm NEN 5104)

grind

Grlnd, siltlg

lo<mnlooooool'llooooood.l
GÍlnd, zwak zandig

Grlnd, matig zandig

GÍind, sterk zandig

GÍind, uilerst zahdlg

Zand, klelig

Zand, zwak siltig

Zand, malig slllig

Zand, sterk sillig

Zand, uileÍst sllllg

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleltrg

Veen, sterk kleii'g

Veên, zwak zandig

Veen, steÍk zandlg

klei

7-

re=T
777-\
7------a

7----n
7-a

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltlg

Klei, sterk slltlg

Klei, uitaÍsl sillig

Klêi, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

geur

O geen geur

O zwakke geul

O matigs geuÍ

í9 sleÍke geul

]} uilersle geul

olie
0 geen olle-waleÍ Íeactie

fI zwakke olie.water Íeaclie

E maligeolie-wateÍreaclie

I sterke olie-water reactie

I uiterste olie-watoÍ Íeaclie

zand

veen

peilbuis

p.i.d.-waarde

Eto
8'1
O rÍ0
O rroo

I >1ooo

a 110000

leem

N] 
Leem,zwakzandis

Nl 
Leem,sterkzandis monsters

geroerd monster

ohgeroerd monsler

oveÍig
  blFondeÍbestanddeel

a Gemiddeldhoogstegrondwaterstahd

= 
grondwatorstand

a Gemiddeld laagstegÍondwatorstand

slib

waler

volumêrlng

overige toevoegingen

zwak humêus

malig humeus

slerk humeus

ilak gÍlndlg

matig grindig

steÍk grindig

blinde buis

| """,n

hoogstê grondwalerstand
gemlddelde grondwatersland

laagste gÍondwateÍstand

bentoniet aídlchllng

íllter

ooooo

oooo
o

ooooooooo

o
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BIJLAGE E

Gegevens

voorondezoek

'Uina



Omgevingsdlenst

veluwe ussel

ANTWOORDFORMULIER BODEMINFORMATIE GEMEENTE APELDOORN EN EPE

GEGEVENS AANVRAGER
Bedrijf/instelling
Adres (geen postbusnummer)
Postcode en plaats
Telefoonnummer
e-mail

LOCATIE.GEGEVENS
Naam locatie
Postcode en plaats
Kadastrale gemeente
Sectie
Nummer

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
0342-406439
r.druijff@vink. nl

Elspeterweg 55-63
3BBB MT Uddel
Apeldoorn
A
6387, 6919,7438,7439

GEVRAAGDE INFORMATIE
Hieronder kunt u invullen welke informatie u wenst.
Zijn er bijjullie (relevante) bouw-, milieu-, tank- oÍ bodemgegevens van deze locatie bekend die wij
kunnen ontvangen of kunnen komen inzien.
Uit de bodematlas van de provincie Gelderland blijkt het volgende bekend:

Bodemverontreinigingen onderzoeksgebieden
gemeente_naam Apeldoorn

globis_code GE020006790

huisletter B

huisnr 63

jaar_eut Geen besluit genomen op ernst en spoedeisendheid/urgentie

jaar_ho Geen onderzoek bekend

jaar_no Geen onderzoekbekend

jaar_oo Geen onderzoek bekend

jaar_se Geen saneringsevaluatie uitgevoerd of bekend

jaar_zp Geen nazorgplan ingediend ofbekend

Iocatie_naam Elspeterweg 638

objectid 7335

oms_beoordeling Ernstigverontreinigd,nietspoedeisend

pkid 30947

postcode 3888MT

risico_type Geen risico vastgesteld

san_type



status_beoordeling

straat_naam

vervolgactie_type

woonplaats

x_coord

y_coord

-2

ENS

Elspeterweg

Voldoende onderzocht, geen vervolg

Uddel

182023

475153

Als jullie hier over beschikken, ontvangen wij deze rapporten graag digitaal
Zqn er bij jullie aandachtspunten voor dit onderzoek bekend?

Doel aanvraag bodeminformatie :

Wij moeten binnenkort een onderzoek (NEN 5740) uitvoeren aan de Elspeterweg 55-63 te Uddel ten
behoeve van het ingediende projectplan en de benodigde Omgevingsvergunning voor de bouw van
een proefbedrijf en uitbreiding van een bedrijfshal. Het onderzoek betreft de bouwlocaties met direct
omliggend terrein.

Ten behoeve van dit onderzoek moeten wij een vooronderzoek/historisch onderzoek uitvoeren.

BODEMINFORMATIE
In ons bodeminformatiesysteem is het volgende onderzoek bekend over deze locatie (of
binnen 25 meter van de onderzoekslocatie):

Zie voor locatienummer de blauwe cijfers op de bijgevoegde kaart.

Locatie
nummer

Projectnaam Rapport
datum

Rapportnummer Adviesbureau Conclusie
Analytisch

Dossier
nummer

615s

Verkennend
bodemonderzoek
Elspeterweg
naast 67 te
Uddel

02-09-
2076

P16M0123 VINK BG:-
OG:-
GW:
dieper
dan 5 m-
MV

6155

Verkennend
onderzoek NEN
5740
Elspeterweg
ong, te Uddel

10-04-
2008

M08.0074 Vink
Milieutechnisch
Adviesbureau
bv

BG:-
OG:-
GW:Geen
analyses

t2257t

6894

BOOT
Elspeterweg 63
B

01-1 1-
2011

201 1855/dh/sh Hunneman
Milieu-Advies
Raalte

BG:
minerale
olie > I
OG: -
GW: -
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INFORMATIE BEDRIJVENBESTAND
Uit het bedrijvenbestand (bedrijven die vallen onder de Omgevingswet) blijkt dat op de
de volgende bedrijven gevestigd zijn:

- Pannenkoekenhuis Holle Bolle Gijs (Elspeterweg 61)
- Transportbedrijf Bronkhorst (Elspeterweg 63C)

locatie

ONDERGRONDSE TANKS
Een eerder aanwezige tank op Elspeterweg 63C is in 20ll schoongemaakt en verwijderd door
een erkend bedrijf. Een bovengrondse dieseltank is nog aanwezig en in gebruik,

HISTORISCHE GEGEVENS
Op basis van de bij ons bekende gegevens is de locatie niet verdacht voor de aanwezigheid
van bodemverontreiniging.

OVERIG
. Op het digitale bodemloket (www.bodemloket.nl) kunt u de overige bekende

bodeminformatie (bijvoorbeeld van de provincie Gelderland) raadplegen. Hier kunt u
ook vinden wat de verwachte kans is op het voorkomen van asbest in de bodem.

Ingevuld door: Matthijs Kolpa
Datum: 3 mei 2OL7

--ffi

!:--

l.!

----

DISCLAIMER
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Hoewel de gegevens met de meeste zorgvuldigheid tot stand zijn gekomen zijn de gemeenten
en de omgevingsdienst niet aansprakelijk voor afwijkingen en/of onjuistheden in de
informatieverstrekki ng.

Versie 4 januari 2017
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VAN UFFELEN RECYCLING

GESPECIALISEERD IN MILIEU.NEUTRALE TANKVERNIETI(iIN(3

KonoolZuid ló /332 88 Apeldoorn ÏeleÍoon 055"5333ó76 tax 055.54284ó5

Hamer Installatietechniek bv
Postbus 525
73OOAM APËLD@RN
Nederland

Apeldoom, 27-12-ll

TANKVERNIETIGINGSCERTIFICAAT 2O1065T

\ilij bevestigen dat onderstaande tank(s) tcr vernietiging is (zijn) Nrngeboden bii
ons bedrijf:

lokatie herkomsl :

I 15.000 liter tank

CertiÍicaatnummert I 04502

Genoemde tank(s) wordt (en) binnerr:'t 4 dagen ne ioname vernietigd.

.l- .z'
'-Jn

.,t'ílatrtgcl'.vrn Uficlcn

VUREC BV K.v.K. ZuPhen 08032032
Postbonk nr.".96722O ABNiAMRO Bonk nr.: 44.4A.99 9Ol BTW nr

Naam:

Adres:
Plaats:

Bronkhorst
Elspeter"weg 63

Uddel

^

N1005424ó04B0l



'ïhnkrei ni gingscertificaat
BRL-K905'ïhnkreiniging'
AÍgogcwn door onduwrmdd tankninigingsMriil

Opdndrtgever

|lq w\u

Gcgevenc van de tank

f Ondergrondee tank

Soort produkt

t? t^4
Opmertingen

Wrnken voor do eftremcr
lndien de tankreiniging niet volgens de voor-
sdrriften is uitgevoerct oÍ dit certiftcaat onvolledig
is ingevuld dient u contact op te nemen mêti
a. het tankÍsinigingsbedrijf; en zonodig met
b. Kiwa.

Oaturn melding Datum tankreiniging

...1c '- L.r-- 2,u iu 1..J. :r2- | : I1..-,- ^

r BovensrondEe rank ïï*;,lii:'3-ï#1.
lnhoud in liters i:t ít

)

Xlw llV.
SirWinston Churdrill{aan 273
Postbus 70, 2280AB Rliswiik
ïeleloon O7O41 4W
Íeleíax 070 rll rl4 420
lntomrt wrvrY,kiwr.nl

.LÁ

If =.v k *afrivty,

Ulïocrlng trr*niniging
í Oe t"nt is inwendig gereinigd.
tl llet leidingnnrk is inrmndig gereinigd.
y'De afualrroftn zijn aÍgcvoerd naar esn door het bevoegd gezog ertende vetw€lksr.
Í'J De atoalstoftn zijn op de loketie aótergeloten.

Opmertingen

Dit tankrolnlgingsceÉlficaet mag nict gebruikt wordcn als esn grsvriivcrtloring.

lbrtlrdng vrn l(iwa N.V.
Op grond van ondenoel, alemede reg€lmatíg door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door onderstaand
tankreinigingsbedrijf uitgevoorde tanlreinigingswerlaaamheden geadrt to voldocn aan de Kiwa beoordelings-
richtlijn BRL-K905 Tankreiniging'.

Ve'tledng Yln htt wlkrdniglngl3beddil
llet tankreinigingsbedrijÍ verklaart dat de tankreinigingswerlcaamheden ziin uitgevoerd overeenkomstig de
voorschriftsn zoals deze 2ain vastgalogd in beoordelingsriótlijn BRlrK905 Tankreiniging'.

Uitgcvoend door (bedriifsnaam en adres tankreinigingsbedrijf) Naam verantwoordelijke uitvoerder

t*)e.vrt ..h...-'zi*ut 1e

-J- kqtuu..,v Handtekeníng Datum

il (&4,vrt)
Certificaatnumtr€Í {dit nummaÍ ook v€ímeldsn op h6t

tantcinigingalaboll
brrblndwor

Opdrachtgever
Hoofdaannemer 12 stuksl
ïankrei nigingsbedrijf

r{
.*r. J

r001otrcc lcs:*íoL--- -

lI-ót'tt
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Hamer Installatietechniek BV

Evrluetierrpport bodemsrnering op het terÏ€in

van H. BronkhorstTransportbedrijf BV aan

de Elspeterweg ó3b te Uddel

projecttwmmer: 2012205/ws/an
datum: navember 2Al2

. lit

, -it!

!t'':

7r.
:

Oodrachtsever
Hamer lnstallatietechniek BV
Postbus 525
73OOAM APELDOORN

Hunneman Mtlieu-Advies Rarlte BV
Postbus 253, 8100 AG MALTE
Tel:0572-360998
Fax:0572-351574
E-mai I : info@hunneman-mi lieu,nl BRL"6lNO
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H u n nemo n ilíl lle u -Á dvies_

I TNLEIDING

In opdracht van Hamer Installatietechniek is in juli 2012, onder de BRL7000 van
Hunneman Milieu-Advies Raslte BV, een bodemsanering uitgevoerd op h€t tenein van H.
Bronkhorst Transportbedrijf BV aan de Elspeterweg 63b te Uddel. Voor een topografisch en
kadnstraal overzicht van de locatie verwiizen wii naar bijlage l.

Arnleiding tot de sanering zijn de rpsultaten van het op de locatie uitgevoerde
bodemonderzoek.

De sanering heeft tot doel de aangetoonde bodemverontreiniging met oliecomponenten te
verwijderen.

De milieukundige bogeleiding is uitgevoerd door Hunneman Milieu-Advies Raalte BV,
conform de beoordelíngsrichtlijn BRL SIKB 6000-6001 "Milieuhndige begeleiding en
evahntie vot bdemsanering". Voor deze richtl[jn is Hunneman Milieu-Advies Raalte BV
in het bezit van EÊn proc€scertificaat, welke is afgegeven door KIWA. Hunneman Milieu-
Advies Raalte BV is geen eigenaar van de gesaneerde locatie en is onaÍhankeliik van de

opdrachtgever edof terreineigenaar.

In deze rapportage zijn de uitgevoerde werkzaamheden en Í€sultaten van de sanering
beschreven-

Het rapport is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
. uitgongssituatie
. sanering vaste bdem
. sam€nvatting en conclusies

(hoofilstuk 2);
(hoofdsok 3);
(hoofdstuk 4).

T

r}

r!
I

q

-

-

q!

Evaluatieroryoil bdemsanertag; Elspeterweg 6jb te Uddel
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Milieu-Advies

2 UITGANGSSTTUATIE

2.1 Áchtergrondlnformatie

De onderzoekslocatie is gesitueerd op het terrein van H. Bronkhottt Transportbedrijf BV aan

de Elspeterweg 63b te Uddel en staat kadastraal bekend als Gemeente Apeldoorn, sectie Á,

nummer 6919. Ap de locatie is een pompl tankinstallatie gesitueerd, bestaande uit de

volgende onderdelen:
. ondergondseàl mj dieselank;
. afleverzuil op vloeistofdichte verharding;
. vul- en ontluchtingspunl.

Het maaiveld, rondom de ondergrondse tanh is voorzien van klinkers. Het overige terrein is
voorzien van grind of in gebruik als groenstrook.

Voor de regionale ligging en inrichting van het tenein venrijzen wij naar bijlage I

2.2 Verodtrelnigingssituatlevootoanvailgsanering

In november 20t I is een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd door Hunneman Milieu-
Advies Raalte BV (kenmerk 20t 1855). De belangriikste conclusies zijn:
. zintuiglijk ziin in de vaste bodem, ter plaatse van het vulpunt oliecomponenten

waargenomen in het bodemtrqiect vanaf maaiveld tot mucimaal 1,0 m'mv;
. analÍisch is in de vaste bodem, ter plaatse van het vulpunt, een sterk verhoogd gehalte

Mn minerale olie aangetoond. Het anngetoonde gehalte ovenchr[idt de

interventiewaarde. Vluchtige aÍomaten ziin niet aangetoond boven de

achtergrondwaanden. ln de ter inkadering geplaatste boringen zijn zintuiglijk geen

ol iecomponenten waargenomen;
. in de geanalyseerde monsters, terplaatse van de ondergrondsetanken ontluchtingspunt,

zijn geen gehalten aan oliecomponenten aangetoond boven de achtergrondwaarden;
r anatytisch zijn in het grondwater, geen verfroogde gehalten aan oliecompon€nten

aangetoond;
. de omvang van de, veronheiniging met minerale olie is naar verwachting beperkt van

omvang (circa 5 m3).

De verontreinigingssituatie, voorafgaand asn de sanering, is weeqgegeven op tekening l-2.

2.t Vergunningen en meldhgen

Ten behoeve van de uit te voerÊn sanering zijn de volgende vergunningen c.q

toestemmin gen aangevraagd en meldingen u itgevoerd:
. instemming met werkwijze Gemeente Apeldoorn;
. melding startdatum bij de Gemeente Apeldoorn.

2.1 Aiqangspuntenenrandvoorwaarden

Voor de verwijdering van de aangetroffen veronbeiniging met minerale olie zijn de

volgende uitgangspunten en randvoorwaarden gehanteerd:

. de werkzaamheden worden uitgevoerd in eigen hheer;

. de bodemopbouïry en veronr,einigingssituatie, zoals beschreven in het uitgevoerde

bodemonderzoek;
. de aangetroffen olieveron6einiging befeft geon geval van ernstige

bodemverontrciniging;

Evaluatierapport bodemsanering; ElspQtelvegí3b te Uddel 2
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a

a

de Gemeente Apeldoorn is het bevoegd gezaga

de terugsane€;waarde vqlr olieóomponenten in de vaste bodem ziin de

achteryándwoarden uit de saneringsregeling van de t#et Bodembescherming van het

MinistËrie van VROM, voor z)ver deze technisch en economisch haalbaar zijn;

het saneringsresultaat wordt getoest door analyse van grond op oliecomponenten en

oÍganisch stof;
de"ARBO- en veiligheidsvoorschriften, conform Arbo'Informatieblad Al-22 en de

CROW+- I 32, worden gehanteerd;

indien tijdens de sanéring blijkt dat een afirijking van de uitgangspunten en

randvooríaarden plaats zat uinAèn zal, in overleg met betrokkenen! naar een oplossing

worden gezochq
schade 

-aan infrastructuur moet worden voorkomen. Eventuele schade die is

veroorzankt door de grondsanering mtlet worden henteld;

eisen die voortkomen uit eventuele andere vergunningen'

I

I

q

-

-
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3 SAI$ERING VASTE BODEM

3.1 Algenucn

De sanering is op 9 juli 2012 uitgevoerd door Hamer Installatietechniek BV uit Apeldoorn,
onder de BRL-7000 van Hunneman Milieu-Advies Raalrc BV. De sanering van de vaste
bodem is uitgevoerd door middel van ontgraving. De milieukundige begeleiding is
uitgevoerd door Hunneman Milieu-Advies Raalte BV.

Op tekening 2-2 is de situatie met de ontgravingscontour en de controlemonsters
weergegeven. In tabel I is een overzicht van de betrokken partijen weergegeven.

I

-

3.2 Uitgooerdc wer*zsunheden

De sanering heeft bestaan uit de volgende onderdelen:
. voorhreidendewerkzaamheden;
. ontgraving van de veronseinigde grond;
. afooercn verontreinigde grond;
. afiverken locatie.

3.3 Voorbereidlng

Voorafgaand aan de sanering is de dieseltanlc, volgens de geldende regelgeving gesaneerd.

Voorafgaand aan de sanering is een startmelding gedaan bij de Gemeente Apeldmm.

3.1 0ntgtming vosb bodem

Voorafgaand aan de ontgraving was het vulpunt reods verwliderd. Naast het vulpunt lag een
OBAS. In het werk bleek dat de vercntneiniging langs de OBAS was gelopen. De OBAS is

met B€n vacuiimwagen leeggezogen, door Dusseldorp uit Lichtenvoorde en vervolgens
verwijderd. Dusseldorp heeft het opgezogen water afgevoerd.
De verontreinigde vaste bodem, ter plaatse van het vulpunt, is venvijderd door ontgraving.
Er is ontgraven tot manimaal 1,7 m-mv. De ontgraving is in den droge uitgevoerd. Tijdens
de sanering is het grondwater niet verlaagd. De verontreinigde grond is in een container
geplaatst en daarna afgevoerd.

J.5 Alwerking localie

De ontgraving is aangevuld met schoon aanvulzand, afkomstig van Valewaard BV uit De
Steeg. De gegev€ns van het aanvulzand zijn opgenomen in bijlage 4.

-

r!

:

n

a

4

onderdeel bedriif /instentic contrciDer3oon

Oodrachteever dhr. D. Doornwaard
Hamer nstallatietechniek BV dhr. T- SnrÍken

Uitvoering Hunneman Milieu-Advies Raahe BV
íBRL-7000)

dhr. J.A.G- Hunneman

Milicukundige
orocessturinc en veriÍicatie

Hunncman Milieu-Advies Radte Bv
BRL 6000

dhr. J. Molcnkamp
dhr, À Maser

(begeleiding)
íoroiectleidins)

Handhavins Êemeente Apeldoorn mew. M. Maan

-
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Hunnennn Miliea-Advies

3.6 Grondbalons

De met minerale olie verontreinigde gmnd is onder afvalstroomnummer 05WQEV052685,
afgevoerd naar de VAR te WilpAchterhoek. ln bijlage 3 is de weegbon opgenomen.

3.7 Benmnstering van de vaste bodem

Tijdens de ontgravingswerkzaamheden ziin de wanden en de putbodem zintuiglijk
beoordeeld door een milieukundige. Zintuigliik zijn geen oliecomponenten aangetroffen. Ter
ondersteuning van de zintuiglijke waamemingen zljn controlemonsters genomen van de

ontgravingsgrenzen.

De conholemonsters ziin in een door de RvA geaccrediteerd laboratoríum geanslyseerd op
oliecomponentÊn en organische stof. De grondmonsters ziin geanalyseerd conform de

richtlijnen van de, op I juli 2007 inwerking getreden AS3000 rcgeling. De AS3000 rcgeling
maakt onderdeel uit van de, per I oktobet 2006 in werking getreden KWALIBO-regeling.
De analyseresultaten zijn weergegeven in de tabel 2. De analysecertificaten ziin opgenomen

in bijlage 2. De situatie van de conbolemonsters is weergegeven op tekening 2-2.

Tabel 2: vaste bodem

3.t Interprdalle analyseresullalen

Analytisch ziin in de eilrdcontrolemonsters van de bodem en het talud van de ontgraving
geen ol iecomponenten asngetoond.

3.9 Yciltgheid

De ontgravingswerkzaamheden zijn uitgevoerd met inachtneming van de veiligheidsklasse

l-T en geen-F. Tijdens de wreringswerlczaamheden bestond er goen aanleiding om af te
wijkcn van de genocmde veiligheidsklasse.

3.10 Grondwalet

Tijdens de sanering van de vaste bodem is het grondwater niet verlaagd.
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4 S^A.MEIIVATTING EN CONCLUSIES

In opdracht van Hamer Instrllatietechniek is in juli 2012, onder de BRL-7000 van
Hunneman Milieu-Advi€s Raalte BV, een bodemsanering uitgevoerd op het tenein van H.
Bronkhorst Transportbedrijf BV aan de Elspetemeg 63b te Uddel.

Aanleiding tot de sanering z[in de resultaten van het op de locatie uitgevoerde
bodemonderzoek. De sanering heeft 3ot doel de aangetoonde bodemverontreiniging met
oliecomponenten te verwijderen.

Voorafgaand aan de ontgraving was het vulpunt reeds veruijderrd. Naast het vulpunt lag een

OBAS. De verontreiniging is langs de OBAS gelopen. De OBAS is met een vacuiimwagen
leeggezogen, door Dusseldorp uit Lichtenvoorde en vervolgens venrijderd. Dusseldorp heeft
het opgezogen water afgevoerd-
DE vercntreinigde vaste bodem, ter plaatse van het vulpunt is verwiiderd door ontgraving.
Er is ontgraven tot maximaal1,7 m-mv. De ontgraving is in den droge uitgevoerd. Tiidens
de sanering is het grondwater niet verlaagd. De verontrcinigde grond is in een conÍainer
geplaatst en daarna afgevoerd.

De met minerale olie verontreinigde grond is onder afralstroomnummer 05WQEV0526E5,
afgevoerd naar de VAR te \ililpAchterhoek. De ontgraving is aangevuld met schoon
aanvulzand, afkomstig van Valewaard BV te De Steeg.

Analytisch zijn in de eindcontrolemonsters van de bodem en het talud van de ontgraving
geen ol iecomponent€n aangetoond.

Op basis van de behaalde resultaten concludercn wij dat de sanering van de vaste bodem in
voldoende mate is uitgevoerd.

6

-
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Laboratoria-à#'!j.L

Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer A. Mager
Barkstraat 5
81O2GV MALTÊ

Uw kenmerk '. 20122O5: MKB Elspeterweg 63b Uddêl
Ons kenmerk : Pfilecl41ï722
Validalierel. : 417722_caftfiaat_v1
Opdrachtvedficatiecodg : SZYJ.oFYN{ffXQ-CLQP
Eiihge(n) ; 2UËel(len)+3olieóromatogram(rnen)+1 blilag€(n)

Amsterdam. 1Oivli2012

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

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

Het ondenoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoord door Omegam
Laboratoria voQens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel lnalysevoorschriflen Omegam Laboratoria". De in dil onderzoek uitg€voerde
ondezoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dil
analyse-certificaat opgenomen. De melhoden zijn, voor zover mogelijk, ontlesnd aan de
accreditatieprogramma's/schema's en N EN- E N- en/of I SO-voorschriften.

lk wijs u eÍop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. lk vertrouw
erop uw opdracit volledig en naar tewedenheíd te hebben uítgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan vezoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Direc{eur

Opr *1t |sy1fiij41 ail;r or:ze aigerirene yy.)aÈaè.de,l van icq)a;sir\E
r)1t êír5l /ïe-ce:'iií:tairi rlat nier and:rs tan l!t zriít à.hêel wcrden qerecÍJduÍ3e.J

-

postbus 94685
1090 GRAmsterdam

l-lJE Wenctebachweg 1 20
1096 AR Amsterdam

r 020 5976 769
F 020 5976 689

klantenservice@omegam. nl
www.omegam.nl

ABN-AMRO barlk4627%564
BTW nr. NL8139.67,132.801

Kvk 34215654
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-.í,ij-- Laboratoria
Tabel I van 2

ANALYSEC€RTIFICAAT
Proiect code
Proiec{ omschrijving
Opdrachtgcver

: 417722
l 20122O52 MKB Elspeterweg 63b Uddel
: Hunneman illlleu-Advles

lUonstêrref€rênlles
2825260 g T-01: .

2825261 = T-02: .

2825262 s 8-01; ,

Opgagcven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Stertdatum
llonstercods
Matrix

w07na12
09rcï120't2
t910712012
2825260
Grond

o9t07t2412
09to712a12
09t0Tt2012
2825261
Grond

49n7t2012
09107t2012
09t07t2012
282s262
Grond

Monglervoorbewerting
S gewicht aÍleÍact
S NEN5709 {steekmonster)
S soorl artefact
S voorbewerkingNEN5T09

s <1
uitgevoerd

nvt
uilgevoerd

<'l
uitgevoerd

nvt
uitgevoerd

<1
uitgevoard

nvl
uitgevoerd

Algemeen onderzoek . fysisch
S droogrest o/o

$ organische stoÍ (gec. voor lutum) % (m/m ds)
95,7

0,3
93,9

0,3
96,0

0,6

Organische parameters . niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds <38 <38 <38

Organlschc parametens - aromatlsch
Vluchtige aromalen:
S benzeen
S tolueen
S ethylbenzeen
S xy'een (orlho)
S xgeen (som m+p;
S nafialeen

S som xylenen (o/m/p)

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mYls

ds
ds
ds
ds
ds
ds

ds

< 0.05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,10
< 0,i5

0,í0

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,10
< 0,t5

0,r0

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,10
< 0,í5

0,10

-
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Verontreinigingssituatie voor sanering
S ituatie met ontgravi ngscontour en contro lemonsters
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw reÍerentie: P17M0076
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100 m

Deze kaart is noordgericht Schaal 1:2000

A
12345 Perceelnummer

25 Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastíale grens

B€bouwing

Overige topograÍie

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceêl

APELDOORN
A
691 I

VooÍ een eensluidend uittreksel, Apeldoom, I mei 2017
De bewaaÍdeí ván het kadaster en de openbare reqisteG

Aan dit uittreks8l kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare ragisteE behoudt zich de intellectuele
eiqendomsrechten voor. waarcnder het auteurerecht en het datebankenÍecht.
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw rêferenlie: P17M0076

63A

63-63c

61

6921

7<aa

6387

5742

25m

Dezs kaart is noordgeÍicht
12345 Percaelnumner

25 Huisnummer

Schaal 1:500

^

Kadastrale gemeente
Sectie
Pêrceel

APELDOORN

Voorlopige kadeslrale grens

Administralieve kadaslrale grens

Bebouwing

Overige topograÍie
VooÍ een eensluidend uittreksel, Apeldoom, 'l mqi2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registeE

A
6387

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare regist6B behoudt zich de intellectuêle
eigendomsrechten voor. waarcnder het auteuFrecht en het databankenrecht.
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Omgevingskaart
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Klantrefêrêntiê: P1 7M0076

39.0

ET

37,1

0m 125m 625 m

Deze kaart is noordgericht.
r" ;t
É È Hier bevindt zich Kadastraal object APELDOORN A 6919
Elspeterweg 63, 3888 MT UDDEL
CC-BY Kadaster.

Schaal 1: 12500
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Situering boorpunten
unoeMerp:

Píojec1:

Verkennend bodemondeÍzoêk

ElspeteMeg 63
Uddel

Opdrachtg€ver:

Van WestÍeenen bv

Gêtekend: P.H Status : DefinitieÍ
Schaal : 1:500 Datum : 24-05-2017
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