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1 Inleiding 

In opdracht van mevrouw Strijker is door Antea Group in december en januari 2019 een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van Elburgerweg 16 te Wenum-Wiesel.

Aanleiding 
Aanleiding voor dit onderzoek zijn de voorgenomen bouwplannen en de daarvoor benodigde 
bestemmingsplanwijziging. 

Doel 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is de bodemkwaliteit vast te leggen ten behoeve 
van het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen.  

Onderzoeksstrategie en kwaliteit 
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740+A1: 2016 
(Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek). 

Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest is uitgevoerd conform de NEN 5707+C2: 2017 
'Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond'. 

Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties 
van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1. 

Deze rapportage is niet opgesteld ten behoeve van het bepalen van de geschiktheid van mogelijk 
toekomstige toepassingen van eventueel vrijkomende grond.  

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten 
van het onderzoek beschreven. 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 

Bij toepassing van de NEN 5740 en NEN 5707,moet een hypothese worden opgesteld omtrent de 
aan-/ afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten 
behoeve van het opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd 
overeenkomstig de NEN 5725: 2017 (Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch 
vooronderzoek). 

Op basis van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en de mate van de 
verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een standaard vooronderzoek. 

De aanleiding tot het vooronderzoek is:  
- Opstellen hypothese over de milieuhygiënisch bodemkwaliteit ten behoeve van uit te 

voeren bodemonderzoek 

In dit hoofdstuk worden de bij de aanleiding behorende onderzoek aspecten besproken. In 
bijlage 2 is de rapportage van het voorgaand onderzoek toegevoegd en in de onderstaande tabel 
zijn de geraadpleegde bronnen weergegeven.

Tabel 2.1: Geraadpleegde bronnen 

Geraadpleegde bron Website, contactpersoon of archief Datum raadplegen

Gemeente Apeldoorn: milieuarchief Mevr. M. Maan (Omgevingsdienst Veluwe IJssel) 13-12-2018

Gemeente Apeldoorn: tankarchief Mevr. M. Maan (Omgevingsdienst Veluwe IJssel) 13-12-2018

Provincie Gelderland Asbestkaart provincie Gelderland 13-12-2018

Gemeente Apeldoorn: Bodem 
Informatiesysteem (BIS) 

www.apeldoorn.nl/Bodemloket 13-12-2018

Topotijdreis.nl www.topotijdreis.nl 10-01-2019

Dinoloket www.dinoloket.nl 10-01-2019

Bodemloket www.bodemloket.nl 10-01-2019

2.2 Terreinbeschrijving 

De onderzoekslocatie betreft een woonhuis met perceel en is gelegen aan de Elburgerweg 16 te 
Wenum-Wiesel. De onderzoekslocatie betreft het kadastrale perceel Gemeente Apeldoorn, 
sectie D met het nummer 7635 en heeft een oppervlakte van circa  2,0 hectare. 

Het huidige gebruik van het perceel betreft een woonhuis met een perceel (tuin). 

De situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in de tekening 437550-S1. 
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2.3 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de plaatselijke bodemopbouw wordt verwezen naar paragraaf 4.1.  

Ten aanzien van de bodemopbouw en geohydrologie kan het volgende worden vermeld: 
- freatische grondwaterstand: 3,00 m –mv. 
- voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: nee 
- ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee 

De gegevens over de geohydrologie zijn verkregen uit de Grondwaterkaart van Nederland (DGV-
TNO) en de actuele kaarten met grondwaterbeschermingsgebieden. 

2.4 Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit 

Bodemonderzoeken 
Op het terrein is het volgende bodemonderzoeken uitgevoerd: 
- Rapport Verkennend bodemonderzoek Elburgerweg 16 te Wenum-Wiesel (HMVT, 30 

augustus 2006). De bodemopbouw bestaat uit zeer fijn tot grof zand. De bovengrond bevat 
een licht verhoogde gehalte aan PAK. Het grondwater bevat een licht verhoogd gehalte aan 
cadmium, chroom en zink. De milieuhygiënisch kwaliteit van de bodem vormt geen 
belemmering voor de afgifte van een bouwvergunning.  

Tankarchief 
De onderzoekslocatie komt niet voor in het tankarchief. 

Overige historische gegevens 
Tijdens de uitvoering van het historisch onderzoek zijn geen gegevens gevonden over de 
verbranding of stort van afval, (her)gebruik van grond of andere bouwmaterialen, het 
(voormalige) gebruik van asbest, verkaveling, (sloot)dempingen, ontgrondingen, aanvullingen, 
afzetting van bodemvreemd materiaal, de verwachting ten aanzien van archeologische waarden, 
de verwachting van niet gesprongen explosieven en onbetrouwbaarheden of tegenstrijdigheden. 
Uit mondelinge informatie van de opdrachtgever is gebleken dat er in het verleden twee 
zinkputten op het perceel in gebruik zijn geweest. Deze zinkputten vallen echter buiten de 
onderzoekslocatie waar de nieuwbouw wordt gerealiseerd. 

2.5 Gebruik en beïnvloeding van de locatie door gebruik 

2.5.1 Voormalig, huidig en toekomstig gebruik 

Voor zover bekend hebben er op de onderzoekslocatie geen calamiteiten of overtredingen van 

voorschriften in het kader van de Wet milieubeheer en/of Wet bodembescherming en/of andere 

milieuregelgeving plaatsgevonden. In de nabije toekomst zal ter plaatse woningbouw worden 

gerealiseerd. 

2.6 Asbest  

Op basis van de asbestkaart van Provincie Gelderland is er een grote kans op aantreffen van 
asbest in de bodem. 
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2.7 Terreinverkenning 

Op 18 december 2018 is door R.H.F. Braakhekke van Antea Group een terreinverkenning 
uitgevoerd. Hierbij zijn geen bijzonderheden waargenomen. Foto’s van de terreininspectie zijn 
opgenomen in bijlage 12.  

2.8 Conclusie vooronderzoek en hypothese 

De verzamelde informatie geeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voormalige) 
bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein. Ook wordt niet verwacht dat de 
activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het onderzoeksterrein negatief 
hebben beïnvloed.  

Echter op basis van de asbestkaart van Provincie Gelderland is er een grote kans op aantreffen 
van asbest in de bodem. 

Op basis van het vooronderzoek is  de in onderstaande tabel opgenomen dat de 
onderzoekslocatie is te onderscheiden in twee hypotheses 

Tabel 2.2: onderzoekslocatie

locatie (oppervlakte in 1000 m2) Hypothese Strategie 1)

1

2. 

Onderzoekslocatie 

Onderzoekslocatie 

Verdacht op asbest 

Onverdacht op chemische 
parameters 

VED-HE-NL i.c.m. asbestonderzoek 
conform NEN 5707  

ONV-GR-NL 

1) Toelichting gebruikte onderzoekstrategieën: 
ONV-GR-NL : Onderzoeksstrategie voor een grootschalig niet-lijnvormige onverdachte locatie 
VED-HE-NL  : Onderzoeksstrategie voor een verdachte niet-lijnvormige locatie, diffuse bodembelasting, 

heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming 
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3 Verrichte werkzaamheden 

3.1 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 18 december 2018 en op 7 januari 2019.  

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000. Het veldwerk is uitgevoerd door de heer 
R.H.F. Braakhekke van Antea Group. De veldwerkzaamheden zijn onafhankelijk van de 
opdrachtgever uitgevoerd volgens de VKB-protocollen 2001, 2002 en 2018 en eventuele 
aanvullende NEN-/NPR-normen conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-
procescertificaat voor veldwerk bij milieu hygiënisch bodemonderzoek). Antea Group is volgens 
dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd.  

De posities van de boringen zijn ingemeten en zij weergegeven op de tekening die als bijlage bij 
dit onderzoek is gevoegd. De veldwerkzaamheden zij in de onderstaande tabel weergegeven.

- 4 proefgaten met een boring tot 0,5 m-mv
- 1 proefgat met een boring tot 2,00 m-mv
- 1 proefgat met peilbuis.

Locatie Gat met boring
tot 0,50 m-mv 

Boring tot 2,0 m -mv. Peilbuis met boring 
tot 4,70 m-mv 

Elburgseweg 16 4 1 1

Ten behoeve van het lokaliseren van verontreinigingsgebieden/-kernen binnen de 
onderzoekslocatie is de toplaag van het onverharde gedeelte van het terrein middels 
inspectiestroken met een maximale breedte van 1,5 m afgezocht naar de mogelijke aanwezigheid 
van asbestverdachte materialen. Van de onderzoekslocatie kon 90 % worden geïnspecteerd. De 
inspectie-efficiëntie wordt op basis van de weersomstandigheden, de aanwezige vegetatie en de 
grondslag ingeschat op 70-90%.  

Het opgegraven materiaal is uitgespreid, gezeefd en visueel geïnspecteerd op het voorkomen van 
asbestverdachte materialen. Van de verdachte bodemlagen zijn representatieve monsters 
samengesteld van de gezeefde fractie (<20mm). Na inspectie en monsterneming zijn de gaten 
gedicht met het uitgegraven materiaal. 

De situering van de boringen, proefgaten en peilbuizen zijn weergegeven op situatietekening 
437550-S-1. 



Rapport 
Verkennend bodemonderzoek Elburgerweg 16 te Wenum-Wiesel 
projectnummer 0437550.00 
januari 2019 

3.2 Laboratoriumonderzoek 

In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de uitgevoerde analyses.  

Tabel 3.1: Laboratoriumonderzoek

Monsternaam Traject
(m -mv) 

Monstersamenstelling
(meetpunt + traject in m -mv) 

Laboratoriumanalyse

Grond 

MM-bovengrond 0,00-0,50 001 (0,00-0,50)
002 (0,00-0,50)
003 (0,00-0,50)
004 (0,00-0,50)
005 (0,00-0,50)
006 (0,00-0,50)

Standaard pakket incl LUOS (1)

MM-ondergrond 0,50-2,00 003 (0,50-0,80)
003 (0,80-1,30)
003 (1,30-1,80)
003 (1,80-2,00)
005 (0,50-1,00)
005 (1,00-1,20)
005 (1,20-1,70)
005 (1,70-2,00)

Standaard pakket incl LUOS (1)

AMM-01 0,00-0,50 001 t/m  006
AMM-01 (0,00-0,50)

Asbest Grond NEN5898 2016

Grondwater 

005-1-1 3,70-4,70 005 (3,70-4,70) Standaardpakket grondwater (1)

 1) Standaardpakketten:  
 grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 

polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale 
olie (GC), lutum en organische stof 

 grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige 
aromaten  (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen), vluchtige gehalogeneerde 
koolwaterstoffen (17 stuks), minerale olie (GC) 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen 

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn 
opgenomen in bijlage 3. 

Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot 0,50 m –mv. uit zwak humeus, zwak siltig 
zand bestaat. Vervolgens bestaat de bodem de maximaal geboorde diepte van 4,70 m –mv. uit 
zwak humeus, siltig zand.  

Bij het uitvoeren van het veldonderzoek zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op 
bodemverontreiniging.  

In de opgeboorde grond zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Wel zijn overige 
waarnemingen gedaan die duiden op een mogelijk bodemverontreiniging (zie tabel met 
veldwaarnemingen hieronder).  

Tabel 4.1: Veldwaarnemingen 

Boring Diepte Veldwaarnemingen

(m -mv.) Diepte (m -mv.) Waarneming

006 0,00-0,50 0,00-0,50 Resten baksteen

In onderstaande tabel zijn de gegevens van de veldmetingen van het grondwater weergegeven. 

Tabel 4.2: Veldgegevens grondwater

Peilbuis
(filter, m -mv) 

Grondwaterstand
(m -mv) 

Belucht? pH
(-) 

EC
(µS/cm) 

Troebelheid
(NTU) 

005 (3,70-4,70) 3,09 nee 6,93 204 7

De zuurgraad (pH), het elektrische-geleidingsvermogen (EC) en de troebelheid zijn niet afwijkend 
van een natuurlijke situatie. 

4.2 Analyseresultaten 

4.2.1 Toetsingskader 

Wet bodembescherming (Wbb) 
De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn 
weergegeven in respectievelijk bijlage 4 en bijlage 5. De analysecertificaten zijn toegevoegd in 
bijlage 8. 

De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de 
Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. Hiervoor is gebruik gemaakt van 
BOTOVA-gevalideerde software. De achtergrond-/streef- en interventiewaarden zijn opgenomen 
in bijlage 6. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 7. Een monster kan 
voldoen aan de achtergrondwaarde, terwijl een stof binnen het monster de achtergrondwaarde 
overschrijdt (Regeling bodemkwaliteit, art. 4.2.2). 
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In de tekst zal de term 'verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of 
streefwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij 
gehalten hoger dan of gelijk aan de interventiewaarden. Tevens is bij de getoetste waarden een 
index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW) / (I - AW). 
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (= GSSD) 
lager is dan de achtergrondwaarde (= AW). Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde 
meetwaarde boven de interventiewaarde (= I). Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de 
gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 
en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. 
Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een 
mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
De resultaten van de (meng)monsters uit het bodemonderzoek die op het standaardpakket 
grond zijn geanalyseerd, zijn eveneens indicatief getoetst aan de samenstellingseisen uit het 
Besluit bodemkwaliteit, voor vrijkomende grond (generiek toetsingskader). De getoetste 
analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 10. In bijlage 11 is een toelichting op het 
toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit opgenomen.  

4.2.2 Grond 

In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende achtergrond- of 
interventiewaarde overschrijden.  

Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grond

Monster Boring Waarneming Overschrijdingen Conclusie 

(m -mv) (m -mv) > AW
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I
(i > 1) 
sterk 

monster(**)

MM-
bovengrond
(0,00-0,50)

001 (0,00-0,50), 
002 (0,00-0,50), 
003 (0,00-0,50), 
004 (0,00-0,50), 
005 (0,00-0,50), 
006 (0,00-0,50)

resten 
baksteen

- - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde

MM-
ondergrond
(0,50-2,00)

003 (0,50-0,80), 
003 (0,80-1,30), 
003 (1,30-1,80), 
003 (1,80-2,00), 
005 (0,50-1,00), 
005 (1,00-1,20), 
005 (1,20-1,70), 
005 (1,70-2,00)

- - - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde

Toelichting
- : Geen waarneming/geen overschrijding
AW, I, i : AW = achtergrondwaarde, I = interventiewaarde, i = index, zie bijlage 'Toelichting op bodemonderzoek' 

voor uitleg bij AW, I en index 



Rapport 
Verkennend bodemonderzoek Elburgerweg 16 te Wenum-Wiesel 
projectnummer 0437550.00 
januari 2019 

4.2.3 Grondwater 

In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende streef- of 
interventiewaarde overschrijden.  

 Tabel 4.4: Overschrijdingstabel grondwater 

Monster Peilbuis Overschrijdingen Conclusie

(filter, m -mv) > S
(i <= 0,5) 
licht 

> S & <= I
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I
(i > 1) 
sterk 

monster

005-1-1 1
(3,70 - 4,70)

Zink, 
Cadmium, 
Barium

- - Overschrijding 
streefwaarde

Toelichting
- : Geen overschrijding
S, I, i : S = streefwaarde, I = interventiewaarde, i = index, zie bijlage 'Toelichting op bodemonderzoek' voor 

uitleg bij S, I en index  

4.2.4 Asbest 

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de analyseresultaten van de onderzochte 
grondmonsters. 

Ter plaatse van de inspectiegaten zijn op het maaiveld en in de grove fractie van de opgeboorde 
grond geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 

Tabel 4.5: Analyseresultaten asbest in grond (fractie <20 mm) 

Monster Inspectiegat Veldwaarneming Gehalte asbest (mg/kg ds)

(m -mv) (m -mv) Gemeten Gewogen

Serpentijn Amfibool Totaal

AMM-01
(0,00-0,50) 

001 (0,00-0,50)
002 (0,00-0,50) 
003 (0,00-0,50) 
004 (0,00-0,50) 
005 (0,00-0,50) 
006 (0,00-0,50) 

Resten baksteen <0,4 - <0,4 <0,4

Verklaring bij de tabel: 
- :  Niet gemeten 
Gewogen gehalte aan asbest: gemeten gehalte serpentijn + (10 maal gemeten concentratie amfibool) 
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5 Conclusies 

In het uitgevoerde bodemonderzoek is overeenkomstig de NEN 5740 de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. Asbestonderzoek is uitgevoerd 
conform de NEN 5707. 

Grond 
Toetsing Wet bodembescherming 
De analyseresultaten van de onderzochte grondmengmonsters zijn getoetst aan de normen uit 
de Circulaire bodemsanering. Hieruit blijkt dat in zowel in de boven- als in de ondergrond de 
waardes voldoen aan de achtergrondwaarde. 

Toetsing Besluit bodemkwaliteit  
De analyseresultaten van de onderzochte grondmengmonsters zijn indicatief getoetst aan de 
normen uit het Besluit bodemkwaliteit. Hieruit blijkt dat in zowel in de boven- als in de 
ondergrond de waardes voldoen als altijd toepasbaar. 

Asbest
Ter plaatse van de inspectiegaten is op het maaiveld en in de grove fractie van de opgeboorde 
grond zintuiglijk geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In de fijne fractie van de 
opgeboorde grond is analytisch geen asbest aangetoond. 

Grondwater 
De grondwaterstand was tijdens het onderzoek 3,09 m-mv. In het grondwater zijn licht 
verhoogde concentraties aan barium, cadmium en zink aangetoond. De overige onderzochte 
stoffen zijn niet verhoogd gemeten. De licht verhoogde concentraties aan barium, cadmium en 
zink betreffen vermoedelijk verhoogde achtergrondconcentraties. 

Toetsing hypothese 
De vooraf opgestelde hypothese onverdachte locatie wordt aanvaard op de chemische 
parameters, vanwege dat er geen verhoogde gehaltes in de grond zijn gemeten. 
De vooraf opgestelde hypothese ‘verdachte locatie’ voor asbest wordt verworpen, omdat 
analytisch geen asbest is aangetoond. 

In het grondwatermonster zijn licht verhoogde concentraties aan barium, cadmium en zink in het 
grondwater aangetoond. Omdat verwacht wordt dat deze licht verhoogde concentraties worden 
veroorzaakt door een verhoogde achtergrondwaarde, hebben deze concentraties geen invloed 
op de hypothese.   

De onderzoeksresultaten geven vanuit de Wet bodembescherming geen aanleiding tot het 
uitvoeren van vervolgonderzoek, omdat de gemeten concentraties kleiner zijn dan de 
betreffende interventiewaarde. De resultaten vormen ons inziens geen milieuhygiënische  
belemmering voor het gebruik van de locatie voor de voorgenomen bouwplannen en de 
daarvoor benodigde bestemmingsplanwijziging.

Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en 
analyseresultaten van dit onderzoek. 

Antea Group 
Deventer, januari 2019 
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Projectnr.437550

Verkennend Bodemonderzoek Elburgerweg 16 te Wenum-Wiesel

Projectleider:David Winsum van

Schaal:1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 001

X-coördinaat: 193353,16

Y-coördinaat: 475095,76

Datum: 18-12-2018

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, matig
wortelhoudend, donker geelbruin,
Schep, geen bodemvreemd
materiaal aangetroffen

50

(50)

Boring: 002

X-coördinaat: 193357,61

Y-coördinaat: 475089,72

Datum: 18-12-2018
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gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, matig
wortelhoudend, donker geelbruin,
Schep, geen bodemvreemd
materiaal aangetroffen
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Boring: 003

X-coördinaat: 193364,89

Y-coördinaat: 475093,46

Datum: 18-12-2018
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gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig grindig, matig
wortelhoudend, donker geelbruin,
Schep, geen bodemvreemd
materiaal aangetroffen

50

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, neutraal
geelgrijs, Edelmanboor

80

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, neutraal geelbeige,
Edelmanboor

200
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Boring: 004

X-coördinaat: 193374,78

Y-coördinaat: 475090,61

Datum: 18-12-2018
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, matig
wortelhoudend, donker geelbruin,
Schep, geen bodemvreemd
materiaal aangetroffen
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Boring: 005

X-coördinaat: 193384,10

Y-coördinaat: 475091,60

Datum: 18-12-2018
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tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig wortelhoudend,
donker geelbruin, Schep, geen
bodemvreemd materiaal
aangetroffen
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(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, neutraal
geelbruin, Edelmanboor

120

(70)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, neutraal geelbeige,
Edelmanboor

200

(80)

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

350

(150)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, laagjes roest, neutraal
beigebruin, Zuigerboor handmatig
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Boring: 006

X-coördinaat: 193392,10

Y-coördinaat: 475088,08

Datum: 18-12-2018
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, matig
wortelhoudend, resten baksteen,
donker geelbruin, Schep, puin > 20
mm: 0.34 kg, fijne fractie <20 mm
34.49 kg, bodemvreemd materiaal
0.97%
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Bijlage 4A: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding 
normwaarden Wet Bodembescherming 

 

 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM-bovengrond MM-ondergrond 
Grondsoort  Zand Zand 
Zintuiglijke bijmengingen  resten baksteen  
Certificaatcode   2018188492 2018188492 
Boring(en)   001, 002, 003, 004, 005, 006 003, 003, 003, 003, 005, 005, 005, 005 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 2,00 
Humus % ds 4,4 0,70 
Lutum % ds 3,5 2,0 
Datum van toetsing  10-1-2019 10-1-2019 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
    
    
    
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
    
METALEN    
Barium  mg/kg ds  <20 <46 (6)  <20 <54 (6) 
Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt  mg/kg ds  <3 <6 -0,05  <3 <7 -0,05 
Koper  mg/kg ds  <5 <6 -0,23  <5 <7 -0,22 
Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 
Lood  mg/kg ds  14 21 -0,06  <10 <11 -0,08 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel  mg/kg ds  <4 <7 -0,43  4,5 13,1 -0,34 
Zink  mg/kg ds  <20 <29 -0,19  <20 <33 -0,18 
    
PAK    
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fluorantheen mg/kg ds  0,099 0,099  <0,05 <0,04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Chryseen mg/kg ds  0,057 0,057  <0,05 <0,04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
PAK 10 VROM mg/kg ds   0,44 -0,03   <0,35 -0,03 
    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 11 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 18 (6)  <11 39 (6) 
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  12 27 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 10 (6)  <6 21 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <56 -0,03  <35 <123 -0,01 
    
OVERIG    
Gloeirest % (m/m) ds  95,4   99,5  
Droge stof % m/m  86 86  95,9 96,0 
Lutum %  3,5   <2  
Organische stof (humus) %  4,4   <0,7  
    
PCB`S    
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
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Grondmonster   MM-bovengrond MM-ondergrond 
Grondsoort  Zand Zand 
Zintuiglijke bijmengingen  resten baksteen  
Certificaatcode   2018188492 2018188492 
Boring(en)   001, 002, 003, 004, 005, 006 003, 003, 003, 003, 005, 005, 005, 005 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 2,00 
Humus % ds 4,4 0,70 
Lutum % ds 3,5 2,0 
Datum van toetsing  10-1-2019 10-1-2019 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,011 -0,01   <0,025 0,01 

 
 
 

  
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
1 : Gemeten gehalte is <= 0 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
8 : Asbest voldoet 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 
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Bijlage 4B: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding 
normwaarden Besluit Bodemkwaliteit 

 

 

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM-bovengrond MM-ondergrond 
Grondsoort  Zand Zand 
Zintuiglijke bijmengingen  resten baksteen  
Humus (% ds)  4,4 0,70 
Lutum (% ds)  3,5 2,0 
Datum van toetsing  10-1-2019 10-1-2019 
Monster getoetst als  partij partij 
Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 
Samenstelling monster    
Monstermelding 1    
Monstermelding 2    
Monstermelding 3    
  Meetw GSSD Meetw GSSD 
    
METALEN    
Barium  mg/kg ds  <20 <46 (6)  <20 <54 (6) 
Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 
Kobalt  mg/kg ds  <3 <6  <3 <7 
Koper  mg/kg ds  <5 <6  <5 <7 
Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  <0,05 <0,05 
Lood  mg/kg ds  14 21  <10 <11 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 
Nikkel  mg/kg ds  <4 <7  4,5 13,1 
Zink  mg/kg ds  <20 <29  <20 <33 
    
PAK    
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fluorantheen mg/kg ds  0,099 0,099  <0,05 <0,04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Chryseen mg/kg ds  0,057 0,057  <0,05 <0,04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
PAK 10 VROM mg/kg ds   0,44   <0,35 
    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 11 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 18 (6)  <11 39 (6) 
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  12 27 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 10 (6)  <6 21 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <56  <35 <123 
    
OVERIG    
Gloeirest % (m/m) ds  95,4   99,5  
Droge stof % m/m  86 86  95,9 96,0 
Lutum %  3,5   <2  
Organische stof (humus) %  4,4   <0,7  
    
PCB`S    
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
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Grondmonster  MM-bovengrond MM-ondergrond 
Grondsoort  Zand Zand 
Zintuiglijke bijmengingen  resten baksteen  
Humus (% ds)  4,4 0,70 
Lutum (% ds)  3,5 2,0 
Datum van toetsing  10-1-2019 10-1-2019 
Monster getoetst als  partij partij 
Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 
Samenstelling monster    
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,011   <0,025 

 
 
 

< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : Niet toepasbaar > Industrie 
8,88 : Niet toepasbaar > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
8 : Asbest voldoet 
# @ verhoogde rapportagegrens 
GSSD @ Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 
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Bijlage 5 Toetsing grondwatermonsters aan Wet 
bodembescherming 
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Analyseresultaten grondwater  005-1-1   

Filter (m -mv)  3,70-4,70   
Analysedatum  07-01-2019   
Monsterconclusie Wbb  Overschrijding streefwaarde   

     
BODEMKUNDIG     
Grondwaterstand m -mv 3,09      
pH  6,93      
EC µS/cm 204      
Troebelheid NTU 7      

     
METALEN Eenheid Meetw GSSD Index       
Barium µg/l  150  150  0,17       
Cadmium µg/l  1,4  1,400  0,18       
Kobalt µg/l  7,6  7,600  -0,16       
Koper µg/l  3,4  3,400  -0,19       
Kwik µg/l  < 0,05  0,040  -0,04       
Lood µg/l  < 2  1  -0,23       
Molybdeen µg/l  < 2  1  -0,01       
Nikkel µg/l  6,9  6,900  -0,13       
Zink µg/l  380  380  0,43       

     
AROMATISCHE VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index       
Benzeen µg/l  < 0,2  0,100  0,00       
BTEX (som) µg/l  < 0,9           
Ethylbenzeen µg/l  < 0,2  0,100  -0,03       
meta-/para-Xyleen µg/l  < 0,2  0,100         
ortho-Xyleen µg/l  < 0,1  0,100         
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    0,770(2,14)         
Styreen µg/l  < 0,2  0,100  -0,02       
Tolueen µg/l  < 0,2  0,100  -0,01       
Xylenen (som) µg/l    0,210  0,00       
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l  0,21           

     
PAK Eenheid Meetw GSSD Index       
Naftaleen µg/l  < 0,02  0,010  0,00       
PAK 10 VROM -    -1(11)         

     
 TOELICHTING  
 Wet bodembescherming (Wbb)  
  Concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde  
  Concentratie groter dan de streefwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5  
  Concentratie groter dan de streefwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1  
  Concentratie groter dan de interventiewaarde  
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde  
 2: Enkele parameters ontbreken in de som  
 11: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie  
 14: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing  
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Analyseresultaten grondwater  005-1-1   

     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN Eenheid Meetw GSSD Index       
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  < 0,1  0,100  0,00       
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  < 0,1  0,100  0,00       
1,1-Dichloorethaan µg/l  < 0,2  0,100  -0,01       
1,1-Dichlooretheen µg/l  < 0,1  0,100  0,01       
1,1-Dichloorpropaan µg/l  < 0,2  0,100         
1,2-Dichloorethaan µg/l  < 0,2  0,100  -0,02       
1,2-Dichlooretheen (som cis + trans) µg/l    0,140  0,01       
1,2-Dichloorpropaan µg/l  < 0,2  0,100         
1,3-Dichloorpropaan µg/l  < 0,2  0,100         
1.2-Dichloorethenen µg/l  0,14           
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  < 0,1  0,100         
CKW µg/l  < 1,6           
Dichloormethaan µg/l  < 0,2  0,100  0,00       
Dichloorpropanen µg/l  0,42           
Dichloorpropanen (som) µg/l    0,420  0,00       
Monochlooretheen (Vinylchloride) µg/l  < 0,1  0,100  0,02       
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  < 0,1  0,100  0,00       
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  < 0,1  0,100  0,01       
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  < 0,1  0,100         
Tribroommethaan µg/l  < 0,2  0,100(14)         
Trichlooretheen (Tri) µg/l  < 0,2  0,100  -0,05       
Trichloormethaan µg/l  < 0,2  0,100  -0,01       

     
OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index       
Minerale olie C10 - C12 µg/l  < 10  7(6)         
Minerale olie C10 - C40 µg/l  < 50  35  -0,03       
Minerale olie C12 - C16 µg/l  < 10  7(6)         
Minerale olie C16 - C21 µg/l  < 10  7(6)         
Minerale olie C21 - C30 µg/l  < 15  11(6)         
Minerale olie C30 - C35 µg/l  < 10  7(6)         
Minerale olie C35 - C40 µg/l  < 10  7(6)         

     
 TOELICHTING  
 Wet bodembescherming (Wbb)  
  Concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde  
  Concentratie groter dan de streefwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5  
  Concentratie groter dan de streefwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1  
  Concentratie groter dan de interventiewaarde  
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde  
 6: Heeft geen normwaarde  
 14: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing  
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Bijlage 6 Normwaarden grond en grondwater  
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Bijlage 6:  Normwaarden grond en grondwater 
 

Tabel: Achtergrondwaarden en interventiewaarden grond9 (gehalten in mg/kg d.s.) 
  

Stof Achtergrond- 
waarde 

Interventie- 
waarde 

1. Metalen   
Antimoon 4,0* 22 
Arseen 20 76 
Barium - -8 
Cadmium 0,60 13 
Chroom III 55 180 
Chroom VI - 78 
Kobalt 15 190 
Koper 40 190 
Kwik (anorganisch) 0,15 36 
Kwik (organisch) - 4 
Lood 50 530 
Molybdeen 1,5* 190 
Nikkel 35 100 
Zink 140 720 
Beryllium - 30# 
Seleen - 100# 
Tellurium - 600# 
Thallium - 15# 
Tin 6,5 900# 
Vanadium 80 250# 
Zilver - 15# 
2. Overige organische stoffen   
Cyanide (vrij)5 3,0 20 
Cyanide (complex)6 5,5 50 
Thiocyanaat 6,0 20 
3. Aromatische verbindingen   
Benzeen 0,20* 1,1 
Ethylbenzeen 0,20* 110 
Tolueen 0,20* 32 
Xylenen (som)1 0,45* 17 
Styreen (vinylbenzeen) 0,25* 86 
Fenol 0,25 14 
Cresolen (som)1 0,30* 13 
Dodecylbenzeen 0,35* 1000# 
Aromatische oplosmiddelen1, 7 2,5* 200# 
Dihydroxybenzenen (som)12 - 8# 
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 
PAK’s (totaal) (som 10)1 1,5 40 
5. Gechloreerde koolwaterstoffen   
A. (Vluchtige koolwaterstoffen)   
Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,10* 0,12 
Dichloormethaan 0,10 3,9 
1,1-dichloorethaan 0,20* 15 
1,2-dichloorethaan 0,20* 6,4 
1,1-dichlooretheen2 0,30* 0,3 
1,2-dichlooretheen (som)1 0,30* 1 
Dichloorpropanen (som)1 0,80* 2 
Trichloormethaan (chloroform) 0,25* 5,6 
1,1,1-trichloorethaan 0,25* 15 
1,1,2-trichloorethaan 0,3* 10 
Trichlooretheen (Tri) 0,25* 2,5 
Tetrachloormethaan (Tetra) 0,3* 0,7 
Tetrachlooretheen (Per) 0,15 8,8 
B. Chloorbenzenen   
Monochloorbenzeen 0,2* 15 
Dichloorbenzenen (som)1 2,0* 19 
Trichloorbenzenen (som)1 0,015* 11 
Tetrachloorbenzenen (som)1 0,0090* 2,2 
Pentachloorbenzenen 0,0025 6,7 
Hexachloorbenzeen 0,0085 2 
C. Chloorfenolen   
Monochloorfenolen (som)1 0,045 5,4 
Dichloorfenolen (som)1 0,20* 22 
Trichloorfenolen (som)1 0,0030* 22 
Tetrachloorfenolen (som)1 0,015* 21 
Pentachloorfenol 0,0030* 12 

 

Stof Achtergrond- 
waarde 

Interventie- 
waarde 

D. Polychloorbifenylen (PCB's)   
PCB’s (som 7)1 0,020 1 
E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen  
Monochlooranilinen (som)1 0,20* 50 
Dioxine (som TEQ)1 0,000055* 0,00018 
Chloornaftaleen (som)1 0,070* 23 
Dichlooranilinen - 50# 
Trichlooranilinen - 10# 
Tetrachlooranilinen - 30# 
Pentachlooranilinen 0,15* 10# 
4-chloormethylfenolen 0,60* 15# 
6. Bestrijdingsmiddelen   
A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen  
Chloordaan (som)1 0,0020 4 
DDT (som)1 0,20 1,7 
DDE (som)1 0,10 2,3 
DDD (som)1 0,020 34 
Aldrin - 0,32 
Drins (som)1 0,015 4 
α-endosulfan 0,00090 4 
α-HCH 0,0010 17 
β-HCH 0,0020 1,6 
γ-HCH (lindaan) 0,0030 1,2 
Heptachloor 0,00070 4 
Heptachloorepoxide (som)1 0,0020 4 
Hexachloorbutadieen 0,003* - 
organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen 
(som landbodem) 

0,40 - 

C. Organotinbestrijdingsmiddelen   
Organotinverbindingen (som)1, 10 0,15 2,5 
tributyltin (TBT)2, 10 0,065 - 
D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden   
MCPA 0,55* 4 
E. Overige bestrijdingsmiddelen 
Atrazine 0,035* 0,71 
Carbaryl 0,15* 0,45 
Carbofuran13 0,017* 0,0172 
niet chloorhoudende bestrijdingsmiddelen 0,090* - 
Azinfosmethyl 0,0075* 2# 
Maneb - 22# 
7. Overige stoffen   
Asbest3 0 100 
Cyclohexanon 2,0* 150 
Dimethyl ftalaat11 0,045* 82 
Diethyl ftalaat11 0,045* 53 
Di-isobutyl ftalaat11 0,045* 17 
Dibutyl ftalaat11 0,070* 36 
Butyl benzylftalaat11 0,070* 48 
Dihexyl ftalaat11 0,070* 220 
Di(2-ethylhexyl)ftalaat11 0,045* 60 
Minerale olie4 190 5000 
Pyridine 0,15* 11 
Tetrahydrofuran 0,45 7 
Tetrahydrothiofeen 1,5* 8,8 
Tribroommethaan (bromoform) 0,20* 75 
Acrylonitril 0,1* 0,1# 
Butanol 2,0* 30# 
1,2 butylacetaat 2,0* 200# 
Ethylacetaat 2,0* 75# 
Diethyleen glycol 8,0 270# 
Ethyleen glycol 5,0 100# 
Formaldehyde 0,1* 0,1# 
Isopropanol 0,75 220# 
Methanol 3,0 30# 
Methylethylketon 2,0* 35# 
Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) 0,20* 100# 
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Toelichting:   
* Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn 

om een betrouwbare P95 af te leiden. 
# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, het gehalte betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV). 
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit.  

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van 
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. 

2 De interventiewaarde voor grond voor deze stof is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien 
de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond 
moet tevens het grondwater worden onderzocht. 

3 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest). 
4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld 

benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is 
om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie worden bestudeerd. 

5 Bij gehalten die de achtergrondwaarden overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer 
uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht 
en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht). 

6 Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-EN-ISO 14403-
1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-ISO 17380:2006. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex 
gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten). 

7 De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die tot deze 
somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen 
vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de achtergrondwaarde 
van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, 
geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, voor de achtergrondwaarde. 

8 De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in 
de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een 
antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg. Deze 
voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarde voor de meeste andere metalen en is voor 
barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s. 

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de 
Regeling bodemkwaliteit. 

10 De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds. 
11 Het is onzeker of de achtergrondwaarden voor ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een 

knelpunt. 
12 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon 
13 De maximale waarden bodemfunctieklasse wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan de interventiewaarden bodemsanering en zijn 

gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader 
worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht. 
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Tabel: Streefwaarden en interventiewaarden grondwater9 (concentraties in μg/l)  
  

Stof Streefwaarde7 
 Ondiep 

(< 10 m -mv.) 
Diep 

(> 10 m -mv.) 

Interventie- 
waarde 

1. Metalen    
Antimoon - 0,15* 20 
Arseen 10 7,2 60 
Barium 50 200 625 
Cadmium 0,4 0,06 6 
Chroom 1 2,5 30 
Kobalt 20 0,7* 100 
Koper 15 1,3* 75 
Kwik 0,05 0,01* 0,3 
Lood 15 1,7* 75 
Molybdeen 5 3,6 300 
Nikkel 15 2,1* 75 
Zink 65 24 800 
Beryllium - 0,05 15# 
Seleen - 0,07 160# 
Tellurium - – 70# 
Thallium - 2* 7# 
Tin - 2,2* 50# 
Vanadium - 1,2* 70# 
Zilver - – 40# 
2. Overige organische stoffen   
Chloride 100000 - 
Cyanide (vrij) 5 1500 
Cyanide (complex) 10 1500 
Thiocyanaat - 1500 
3. Aromatische verbindingen   
Benzeen 0,2 30 

Ethylbenzeen 4 150 
Tolueen 7 1000 

Xylenen (som)1 0,2 70 
Styreen (vinylbenzeen) 6 300 
Fenol 0,2 2000 
Cresolen (som)1 0,2 200 
Dodecylbenzeen - 0,02# 
Aromatische oplosmiddelen1 - 150# 
Catechol (o-dihydroxybenzeen) 0,2 1250# 
Resorcinol (m-dihydroxybenzeen) 0,2 600# 
Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen) 0,2 800# 
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)5 

Naftaleen 0,01* 70 
Fenantreen 0,003* 5 
Antraceen 0,0007* 5 
Fluorantheen 0,003* 1 
Chryseen 0,003* 0,2 
Benzo(a)antraceen 0,0001* 0,5 
Benzo(a)pyreen 0,0005* 0,05 
Benzo(k)fluorantheen 0,0004* 0,05 
Indeno(1,2,3cd)pyreen 0,0004* 0,05 
Benzo(ghi)peryleen 0,0003* 0,05 
5. Gechloreerde koolwaterstoffen   
A. (Vluchtige koolwaterstoffen)   
Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,01* 5 
Dichloormethaan 0,01* 1000 
1,1-dichloorethaan 7 900 
1,2-dichloorethaan 7 400 
1,1-dichlooretheen 0,01* 10 
1,2-dichlooretheen (som)1 0,01* 20 
Dichloorpropanen (som)1 0,8* 80 
Trichloormethaan (chloroform) 6 400 
1,1,1-trichloorethaan 0,01* 300 
1,1,2-trichloorethaan 0,01* 130 
Trichlooretheen (Tri) 24 500 
Tetrachloormethaan (Tetra) 0,01* 10 
Tetrachlooretheen (Per) 0,01* 40 
B. Chloorbenzenen5   
Monochloorbenzeen 7 180 
Dichloorbenzenen (som)1 3 50 
Trichloorbenzenen (som)1 0,01* 10 
Tetrachloorbenzenen (som)1 0,01* 2,5 
Pentachloorbenzenen 0,003* 1 
Hexachloorbenzeen 0,00009* 0,5 
   

Stof Streefwaarde7 Interventie- 
waarde 

 
C. Chloorfenolen5   
Monochloorfenolen (som)1 0,3 100 
Dichloorfenolen (som)1 0,2 30 
Trichloorfenolen (som)1 0,03 10 
Tetrachloorfenolen (som)1 0,01 10 
Pentachloorfenol 0,04 3 
D. Polychloorbifenylen (PCB's)   
PCB’s (som 7)1 0,01* 0,01 
E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen  
Monochlooranilinen (som)1 - 30 
Chloornaftaleen (som)1 - 6 
Dichlooranilinen - 100# 
Trichlooranilinen - 10# 
Tetrachlooranilinen - 10# 
Pentachlooranilinen - 1# 
4-chloormethylfenolen - 350# 
Dioxine (som TEQ)1 - 0,000001# 
6. Bestrijdingsmiddelen   
A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen   
Chloordaan (som)1 0,00002* 0,2 
DDT (som)1 - - 
DDE (som)1 - - 
DDD (som)1 - - 
DDT/DDE/DDD (som)1 0,000004* 0,01 
Aldrin 0,000009* - 
Dieldrin 0,0001* - 
Endrin 0,00004* - 
Drins (som)1 - 0,1 
α-endosulfan 0,0002* 5 
α-HCH 0,033 - 
β-HCH 0,008* - 
γ-HCH (lindaan) 0,009* - 
HCH-verbindingen (som)1 0,05 1 
Heptachloor 0,000005* 0,3 
Heptachloorepoxide (som)1 0,000005* 3 
C. Organotinbestrijdingsmiddelen   
Organotinverbindingen (som)1 0,00005 - 0,016 0,7 
D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden   
MCPA 0,02 50 
E. Overige bestrijdingsmiddelen   
Atrazine 0,029 150 
Carbaryl 0,002 60 
Carbofuran 0,009 100 
Azinfosmethyl 0,0001 2# 
Maneb 0,00005 0,1# 
7. Overige stoffen   
Cyclohexanon 0,5 15000 
Dimethyl ftalaat - - 
Diethyl ftalaat - - 
Di-isobutyl ftalaat - - 
Dibutyl ftalaat - - 
Butyl benzylftalaat - - 
Dihexyl ftalaat - - 
Di(2-ethylhexyl)ftalaat - - 
Ftalaten (som)1 0,5 5 
Minerale olie4 50 600 
Pyridine 0,5 30 
Tetrahydrofuran 0,5 300 
Tetrahydrothiofeen 0,5 5000 
Tribroommethaan (bromoform) - 630 
Acrylonitril 0,08 5# 
Butanol - 5600# 
1,2 butylacetaat - 6300# 
Ethylacetaat - 15000# 
Diethyleen glycol - 13000# 
Ethyleen glycol - 5500# 
Formaldehyde - 50# 
Isopropanol - 31000# 
Methanol - 24000# 
Methylethylketon - 6000# 
Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) - 9400# 
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Toelichting:   
# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, de concentratie betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV). 
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit.  

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van 
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. 

4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld 
benzine of huisbrandolie) dan dient naast de alkaanconcentratie ook de concentratie aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische 
differentiatie worden bestudeerd. 

5 Voor grondwater zijn de effecten van PAK's, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele interventiewaarde, 
optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een 
somformule moet worden gebruikt om te beoordelen of van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van 
overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ(Ci/Ii) >1, waarbij Ci= gemeten concentratie van een stof 
uit de betreffende groep en Ii= interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep. 

7 De streefwaarde grondwater voor een aantal stoffen (gemarkeerd met *) is lager dan of gelijk aan de vereiste rapportagegrens in bijlage G 
onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. Voor het beoordelen van meetwaarden beneden de rapportagegrens, wordt verwezen naar 
bijlage G. 

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de 
Regeling bodemkwaliteit. 
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Bijlage 7:  Toelichting normwaarden grond en grondwater 
 
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun 
betekenis ingegaan. 
 
Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot 
het bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau 
afwijken ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 
van de Regeling Bodemkwaliteit staat. In dit artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de 
achtergrondwaarden wordt verstaan. 
 
De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en 
geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze 
achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- 
en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen 
aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel 
en waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging.  
 
De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan 
waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate 
kunnen zijn verminderd.  
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien de 
gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of 
voor het grondwater in tenminste 100 m3 bodemvolume. 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de 
interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak 
worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen 
conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. 
 
Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend:  
Index = (GSSD - AW) / (I - AW).  
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de 
achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de 
interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) 
onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde 
meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk 
aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met 
een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld. Een nader 
onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging.  
 
Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden 
worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het 
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen 
optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van 
verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte 
termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume 
kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten 
organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar zogenaamde 
standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde 
meetwaarden worden vergeleken met de normwaarden, zoals opgenomen in de voorgaande bijlage.  
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Barium 
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is 
ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van 
nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis 
van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op 
barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, 
tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.  
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Bijlage 8 Analysecertificaten 
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 8A Analysecertificaten grond 
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8B Analysecertificaten grondwater 
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8C Analysecertificaten asbest 
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Bijlage 9 Verantwoording uitvoering onderzoek 
BRL2000 

  



Colofon

Project:

Projectnummer:

Protocol Datum/Periode Naam veldwerker* Naam veldwerkbureau** Handtekening
Bureau:

Cert.nr.***: 

Bureau:

Cert.nr.***: 

Bureau:

Cert.nr.***: 

Bureau:

Cert.nr.***: 

Bureau:

Cert.nr.***: 

Bureau:

Cert.nr.***: 

Bureau:

Cert.nr.***: 

Bureau:

Cert.nr.***: 

Bureau:

Cert.nr.***: 

Bureau:

Cert.nr.***: 

*   Naam invullen van de eerstverantwoordelijke veldwerker die op de betreffende datum/periode de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

** Alleen invullen als het veldwerk niet door Antea Group is uitgevoerd.

*** Het veldwerkbureau dient hier het nummer van het BRL2000-certificaat te noteren, zoals vermeld op de site van Bodemplus

2018 18-12-2018 Roy Braakhekke

2002 7-1-2019 Roy Braakhekke

Verklaring functiescheiding
Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2000 en het 
vermelde protocol

2001 18-12-2018 Roy Braakhekke

Verantwoording

Verkennend bodemonderzoek Elburgseweg 16 te Wenum-Wiesel

Bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd (aankruisen door projectleider/projectmedewerker):

437550

Plaatsen van handboringen en peilbuizen (protocol 2001)

Nemen van grondwatermonsters (protocol 2002)

Milieuhygiënisch onderzoek waterbodems (protocol 2003)

Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem (protocol 2018)

versie 9.14
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Bijlage 10 Indicatieve toetsing grondmonsters 
aan Besluit bodemkwaliteit 
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Analyseresultaten grond  MM-bovengrond MM-ondergrond  

Boringnummer  001, 002, 003 ... 006 003, 005  
Monstertraject (m -mv)  0,00-0,50 0,50-2,00  
Analysedatum  18-12-2018 18-12-2018  
Monsterconclusie Bbk  Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde  

     
BODEMKUNDIG        
Droge stof  % 86,00  95,90    
Lutum  % ds  3,5   2,0    
Organische stof % ds  4,4   0,7    

     
METALEN Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD     

Barium mg/kg ds  < 20  46(6)    < 20  54(6)      

Cadmium mg/kg ds  < 0,2  0,200    < 0,2  0,200      

Kobalt mg/kg ds  < 3  6    < 3  7      

Koper mg/kg ds  < 5  6    < 5  7      

Kwik mg/kg ds  < 0,05  0,050    < 0,05  0,050      

Lood mg/kg ds  14  21    < 10  11      

Molybdeen mg/kg ds  < 1,5  1,100    < 1,5  1,100      

Nikkel mg/kg ds  < 4  7    4,5  13,100      

Zink mg/kg ds  < 20  29    < 20  33      
     

PAK Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD     

Anthraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040      

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040      

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040      

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040      

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040      

Chryseen mg/kg ds  0,057  0,057    < 0,05  0,040      

Fenanthreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040      

Fluorantheen mg/kg ds  0,099  0,099    < 0,05  0,040      

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040      

Naftaleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040      

PAK 10 VROM mg/kg ds    0,440      0,350      

PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds  0,44      0,35        
     

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD     

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3  5(6)    < 3  11(6)      

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 35  56    < 35  123      

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5  8(6)    < 5  18(6)      

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 5  8(6)    < 5  18(6)      

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  < 11  18(6)    < 11  39(6)      

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  12  27(6)    < 5  18(6)      

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6  10(6)    < 6  21(6)      
     

TOELICHTING 
 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
  Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
  Kwaliteitsklasse wonen 
  Kwaliteitsklasse industrie 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
 6: Heeft geen normwaarde 
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Analyseresultaten grond  MM-bovengrond MM-ondergrond  

     
PCB`S Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD     

PCB (som 7) mg/kg ds    0,011      0,025      

PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds  0,0049      0,0049        

PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,004      

PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,004      

PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,004      

PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,004      

PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,004      

PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,004      

PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,004      
     

TOELICHTING 
 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
  Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
  Kwaliteitsklasse wonen 
  Kwaliteitsklasse industrie 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
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Bijlage 11 Toelichting toetsingskader 
Besluit bodemkwaliteit 
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Toelichting toetsingskader Besluit bodemkwaliteit 
 
De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit het 
Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor het volgens het generieke kader 
toepassen op landbodem.  
 
Bij het conform het Besluit bodemkwaliteit toepassen van een partij grond speelt de kwaliteit en de functie 
van de ontvangende bodem (oftewel de bodem ter plaatse van de toepassingslocatie) een rol. Derhalve zijn 
in het Besluit niet alleen maximale waarden opgenomen voor het classificeren van een toe te passen partij 
grond, maar ook voor het classificeren van de ontvangende landbodem: 
 Achtergrondwaarden (AW2000) 
 Dit zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de bovengrens 

aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden 
(bekend als AW2000) zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van 
natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale 
verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De AW2000 zijn opgenomen in bijlage B van de 
Regeling bodemkwaliteit. 

 Maximale waarden voor bodemfunctieklassen  
 De bodemfunctieklassen beschrijven het gebruik van de landbodem. De maximale waarden van deze 

bodemfunctieklassen geven de bovengrens aan voor de gewenste (duurzame) bodemkwaliteit. Bij het 
generieke toetsingskader wordt voor landbodem onderscheid gemaakt in de bodemfunctieklassen 
‘wonen’ en ‘industrie’. De maximale waarden voor de bodemfunctieklassen zijn opgenomen in tabel 1 
van bijlage B van de Regeling. 

 Maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen  
 De maximale waarden van de bodemkwaliteitsklassen vormen de bovengrens voor de actuele kwaliteit 

van de bodem alsmede van een toe te passen partij grond. Bij het generieke toetsingskader wordt voor 
landbodem onderscheid gemaakt in de kwaliteitsklassen ‘wonen’ en ‘industrie’. De kwaliteitsklassen 
voor landbodem zijn zodanig ingedeeld dat de maximale waarden van een bodemkwaliteitsklasse op 
hetzelfde niveau liggen als de maximale waarden van de corresponderende bodemfunctieklasse. De 
maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling. 

 Lokale maximale waarden 
 Een bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om binnen haar beheergebied lokale maximale waarden voor 

de bodemkwaliteit vast te stellen waaraan een partij toe te passen grond moet voldoen. Dit is 
bijvoorbeeld aan de orde wanneer een bevoegd gezag, vanuit maatschappelijke en/of ruimtelijke 
overwegingen, binnen haar beheersgebied een verbetering wenst of een verslechtering van de 
bodemkwaliteit wil toelaten. Dergelijke lokale waarden kunnen hoger of lager liggen dan de 
bovengenoemde maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen. 

 Maximale emissiewaarden 
 Bij een grootschalige bodemtoepassing hoeft niet te worden voldaan aan de maximale waarden van de 

bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem.  
 Daarentegen staat bij een dergelijke toepassing wel de emissie uit een partij grond centraal. Dit om te 

voorkomen dat een ontoelaatbare uitloging vanuit deze grond naar de ontvangende bodem 
plaatsvindt. De maximale emissiewaarden waaraan moet worden voldaan, zijn opgenomen in bijlage B 
van de Regeling. 

 Emissietoetswaarden 
 Bij een grootschalige bodemtoepassing wordt vrijstelling verleend voor het bepalen van de emissie, en 

het toetsen van deze emissie aan de bovengenoemde maximale emissiewaarden, wanneer de 
gemiddeld gemeten gehalten in een toe te passen partij grond de zogenoemde emissietoetswaarden 
niet overschrijden. In dat geval wordt namelijk, op basis van in het verleden opgedane ervaringen, 
aangenomen dat wordt voldaan aan de maximale emissiewaarden. De emissietoetswaarden zijn 
opgenomen in bijlage B van de Regeling.  
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De mate van overschrijden van de bovengenoemde maximale waarden bepaald tot welke klasse een toe te 
passen partij grond of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter alleen mogelijk 
indien de monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van Onze 
Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over een 
erkenning. 
 
De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn: 
 AW2000  
 De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als AW2000 (oftewel 

schoon), wanneer de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet overschrijden. In artikel 4.2.2 lid 
4+5 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt 
verstaan.  

 Kwaliteitsklasse 'wonen' 
 De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de 

kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden 
overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie 
artikel 4.4.1 lid 1 van de Regeling). 

 De kwaliteit van de ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', 
wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn 
dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen'. In artikel 4.10.2 lid 3 van de 
Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 
'wonen' wordt verstaan.  

 Kwaliteitsklasse 'industrie' 
 De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem wordt 

toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie' wanneer de gemeten gehalten de 
maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' overschrijden, maar lager zijn dan de maximale 
waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 lid 2 en 4.10.2 lid 5 van de 
Regeling). 

 Niet toepasbare grond  
 Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 

'industrie' overschrijden, dan komt deze grond niet in aanmerking voor hergebruik volgens het 
generieke toetsingskader van het Besluit. In dat geval dient te worden nagegaan of mogelijk wordt 
voldaan aan de voorwaarden voor het gebiedsspecifieke toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het Besluit). 
Zo niet dan dient de grond te worden gereinigd of te worden gestort. 

 
Grond die als AW2000 (schone grond) wordt beoordeeld, is vrij toepasbaar op landbodem. Voor het 
toepassen van grond die wordt geclassificeerd als 'wonen' of 'industrie' moet worden voldaan aan de 
voorwaarden van het generieke toetsingskader (art. 54 t/m 61 van het Besluit). 
 
Alle toepassingen van grond moeten 5 werkdagen vooraf worden gemeld via het centrale meldpunt van 
SenterNovem, behalve wanneer sprake is van het toepassen van minder dan 50 m3 schone grond. 
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Bijlage 12 Foto’s onderzoekslocatie en 
veldwerk  
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 437550
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Voor een eensluidend uittreksel, Y, 10 januari 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer
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Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:1000
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Omgevingskaart Klantreferentie: 437550
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Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Apeldoorn D 7635
Elburgerweg 16, 7345ED Wenum Wiesel
CC-BY Kadaster.
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Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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