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1.  Inleiding 

 

 

In februari 2020 is in opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer BV te Langerak bodem-

onderzoek inclusief asbest uitgevoerd op het terrein aan de Kuiltjesweg 53-55 in Beekbergen, Gemeente 

Apeldoorn. 

 

 

Op het terrein bevond zich het zorgcentrum Horeb, stichting De Hoop. Op de locatie staan diverse 

gebouwen met een voormalige zorg-functie. Het gebied gaat ontwikkeld worden. Het plan bestaat deels 

uit nieuwbouw voor zorg- en maatschappelijke bestemming en deels wonen op groene boskavels. 

Het midden van de grote locatie bestaat uit bos. De bestemming daarvan gaat niet gewijzigd worden. Het 

onderzoek betreft het bebouwde en te ontwikkelen deel van de locatie. Dat zijn het noordelijk en zuidelijk 

deel van het voormalig zorgcentrum, met een totaal oppervlak van 20.000 m². Kadastrale gegevens van 

de locatie zijn Beekbergen L, onder andere nr 3185 en 3485, postcode is 7361 TC.   

  

Wat eventuele verontreiniging betreft is de bodem als onverdacht beschouwd. Er zijn 47 boringen 

verdeeld over het terrein tot maximaal 5.5 m-mv. Het grondwater staat op de locatie dieper dan 5.5 m-mv. 

De grond is geanalyseerd op het NEN 5740-pakket en asbest. Het asbest-onderzoek is indicatief en 

betreft de geroerde bovengrond rond de opstallen.   

 

 

Linge Milieu is een onafhankelijk bureau dat als erkend bureau is aangewezen door het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat. Linge Milieu is geen eigenaar van het perceel in Beekbergen of anderszins 

betrokken bij het terrein in Beekbergen via de eigen organisatie. Voorwaarde voor de onafhankelijkheid 

is verder dat er geen zakelijke connecties bestaan tussen de monsternemer (Linge Milieu) en de 

opdrachtgever. Een dergelijke relatie tussen Van den Heuvel BV en Linge Milieu is er niet.  

Dit project is uitgevoerd onder certificaat volgens BRL SIKB 2000, certificaatnummer VB-051/6. Het 

veldwerk is uitgevoerd volgens het BRL-protocol 2001, waarvoor Linge Milieu volgens het 

procescertificaat veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek is gecertificeerd.  

 

In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van het vooronderzoek gegeven, dat vooraf is gegaan aan het veld-

werk. Er wordt daarbij een korte samenvatting gegeven van de huidige situatie. Hoofdstuk 3 behandelt 

de opzet en uitvoering van het onderzoek. In hoofdstuk 4 en 5 tenslotte worden de resultaten getoetst 

en worden conclusies aan de resultaten verbonden.  
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2. Vooronderzoek 
 

 

2.1 Historie en actuele situatie 

 

De onderzoekslocatie betreft het terrein aan de Kuiltjesweg 53-55 in Beekbergen, gemeente Apeldoorn. 

Kadastraal is het perceel bekend bij Beekbergen L, onder andere nr 3185 en 3485, postcode is 7361 TC. 

Een kadastrale kaart is opgenomen in bijlage D1. Het onderzochte terrein heeft een oppervlak van 

20.000 m² (13.000 plus 7.000) en ligt tussen de Kuiltjesweg en de Stoppelbergweg. In het dossier van 

Gemeente Apeldoorn is het terrein in het verleden ook aangeduid met adres Stoppelbergweg 40. 

Voor het historisch onderzoek zijn gegevens gebruikt van Gemeente Apeldoorn en Provincie Gelderland. 

Verder zijn oude kaarten, luchtfoto's, eerder onderzoek en gegevens van de eigenaar ge-bruikt. De 

gegevens van de gemeente, oude kaarten en de historische informatie zijn opgenomen in bijlage D. 

 

Algemene gegevens locatie 

Het zorgcentrum Horeb / De Hoop was op de locatie Kuiltjesweg gevestigd sinds de jaren '70. De locatie 

werd in het verleden De Kuil genoemd. De Hoop heeft op de locatie mensen opgevangen met 

verslavingsproblematiek. In het verdere verleden heeft de locatie ook dienst gedaan als asielzoekers-

centrum en jeugdinternaat. Op het moment van het onderzoek stond de meeste gebouwen leeg.  

 

Het hele terrein heeft een oppervlak van ongeveer 7.0 hectare. Daarvan is het grootste deel bos. Alleen in 

het zuiden en noorden van het langgerekte terrein staat bebouwing. Het onderzoek heeft zich beperkt tot 

dit zuidelijk en noordelijk deel, met oppervlaktes van resp 13.000 m² en 7.000 m².  

De indeling van het terrein is met foto's van de huidige situatie te vinden in bijlage D1. In bijlage D2 zijn 

tekeningen en vergunningen opgenomen van het zorgcentrum. Onderstaande tekst is een beschrijving 

van het zuidelijk en noordelijk deel van de locatie.  

 

Kuiltjesweg Zuid 

Op het zuidelijk deel van het terrein De Hoop staan tien gebouwen. Dit zijn voornamelijk stenen 

gebouwen, die een bestemming hebben gehad als kantoor, woon- of verblijfsruimte, administratie, keuken 

en vakantieverblijf. De meeste opstallen zijn begin jaren '60 gebouwd.  

In de keuken (gebouw vier) bevond zich een grote koel- en vriescel. Ten westen van dit pand staat een 

hok met een tegelvloer waar huishoudelijk afval werd opgeslagen.  

 

In de zuidelijke punt van het terrein staat een kerk, uit 1961. In de kerk was een bibliotheek gevestigd. In 

het gras aan de voorzijde van de kerk bevindt zich een put met daarin de aansluiting en kraan voor de 

waterleiding van het terrein. 

Op de daken van de gebouwen van het zuidelijk terrein liggen dakpannen of kunststof platen. Een deel 

van de gebouwen werd op het moment van het onderzoek antikraak bewoond.  

Het ronde, open terrein tussen de gebouwen bestaat uit gras en is gebruikt als recreatieplek. De paden 

en wegen op het zuidelijk terrein zijn verhard met klinkers. Er zijn voor onderhavig onderzoek meerdere 

boringen in de klinkers gezet. Er is daaronder geen puin of ander funderingsmateriaal aangetroffen.  

 

In de zuidoostelijke hoek van de locatie, het laagste punt van de locatie, bevindt zich een vijver met een 

oppervlak van 140 m². Het grondwater staat op de locatie op tenminste 15 m-mv, en de vijver is niet 

voorzien van een leem-bodem of iets dergelijks. De vijver moest daarom periodiek bijgevuld worden. 

Daarvoor is buis met pomp aangebracht tot in het grondwater. 

 

Kuiltjesweg noord 

Op het noordelijk terrein staan zeven gebouwen. In het grote pand bij de ingang vanaf de Kuiltjesweg was  
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in het verleden een werkplaats gevestigd voor metaal- en houtbewerking. Momenteel gebruikt een 

kunstschilder het pand als atelier. In het pand daar ten oosten van bevond zich een kleine fiets-

werkplaats.  

Volgens het dossier van Gemeente Apeldoorn is in de panden op het noordelijk deel asbest verwerkt. 

Ook het dak van een deel van de opstallen bestaat uit vermoedelijk uit asbest. Er is echter overal een 

deugdelijke dakgoot aanwezig en bovendien is de bodem rond de meeste dakranden verhard met 

klinkers.  

 

Achter het pand nummer 17 ligt een wal van grond met sporen puin. De wal is 16 meter lang en 1.2 meter 

breed. Bij een hoogte van 0.5 meter is het volume van de grond ongeveer 10 m³. De contouren zijn 

aangegeven in de tekening in bijlage E. De herkomst van de grond is niet bekend, vermoedelijk van het 

terrein zelf. Deze grond is separaat op het NEN 5740-pakket geanalyseerd.  

 

Kuiltjesweg 45 (midden) 

Aan de Kuiltjesweg 45 staat een vrijstaande woning, particulier bewoond. De woning is gebouwd in 1938 

staat op het terrein van De Hoop. Kadastrale gegevens van het perceel met de woning zijn Beekbergen L 

nummer 2476. Ten noorden van de woning gaat nieuwe woning worden gebouwd. De nieuwbouw gaat 

plaatsvinden op het kadastrale perceel 2475.  

 

Geschiedenis van de locatie 

De locatie heeft de afgelopen 60 jaar als enige bestemming zorg en opvang gehad. In bijlage D1 zijn 

verder vier kaarten van het gebied opgenomen : uit 1960, 1975, 1985 en 2005. Op alle kaarten is 

bebouwing op zowel het noordelijk als zuidelijk terrein aangegeven, omgeven door bos. In bijlage D1 zijn 

verder drie luchtfoto's van de locatie te vinden, uit 2005, 2011 en 2018. Er geen wijzigingen in het 

bodemgebruik of de bebouwingsituatie terug te vinden in deze periode. 

 

Tanks 

Er zijn vier voormalige olietanks op de locatie bekend. De olie werd gebruikt voor verwarming van de 

gebouwen.  

Op zuidelijk terrein lagen twee tanks. Naast gebouw nr was dat een tank van 3.000. Ten zuiden van 

gebouw 1 zou dat een tank zijn van 45.000 liter. Dat lijkt een beetje veel, is vermoedelijk 4.500 liter. Op 

het noordelijk terrein gaat het om twee voormalige tanks van 10.000 liter. De locaties zijn aangegeven in 

de tekeningen in bijlage E.  

Stook- of huisbrandolie bestaat voornamelijk uit de fracties C12-20 en bevat geen of nauwelijks aromaten. 

De tanks zijn gesaneerd in 1997, door Milieutec BV uit Nieuwerbrug. Gegevens van de sanering zijn 

opgenomen in bijlage D2. Voor de vier locaties is bodemonderzoek uitgevoerd in september 1997 (zie 

onder). 

 

Ontwikkeling  

Aanleiding voor het onderzoek is de ontwikkeling van de locatie. De meeste bestaande opstallen gaan 

daarvoor gesloopt worden. De contouren van de nieuwbouw zijn aangegeven in de tekeningen in bijlage 

E. De nieuwbouw bestaat uit :  

zuid Op het zuidelijk deel van het terrein gaan drie vrijstaande woningen worden gebouwd, met een totaal 

oppervlak van 324 m² (incl garage). De woningen worden gesitueerd op de locatie van de huidige kerk en 

naast de bestaande woning op nummer 45. Op de locatie van de huidige cirkel met verblijfsruimtes is 

nieuwe bebouwing met een zorgfunctie gepland. Het oppervlak daarvan wordt 4.300 m². 

 noord Op het noordelijk deel gaan ook drie vrijstaande woningen met garage worden gebouwd met een totaal 

oppervlak van 324 m².  
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Asbest 

In de grond van het terrein aan de Kuiltjesweg is geen noemenswaardig puin aangetroffen. Op het 

noordelijk terreindeel zijn asbest-daken aanwezig. De daken zijn voorzien van een dakgoot en de bodem 

rond de bebouwing is verhard met klinkers. Echte bronnen van asbest-bodemverontreiniging zijn er dus 

niet. Voor de volledigheid zijn zes mengmonsters van de toplaag rond de bebouwing geanalyseerd op 

asbest.  

 

Eerder bodemonderzoek, omgeving 

Op terrein van De Hoop zijn in het verleden twee onderzoeken uitgevoerd, in 1995 en 1997. De 

rapporten zijn opgenomen in bijlage D2. Een samenvatting van de resultaten:   

1995 In december 1995 heeft Kobessen Advies BV bodemonderzoek op het zuidelijk deel van de locatie 

uitgevoerd. Aanleiding was de vervanging / nieuwbouw van twee gebouwen op het zuidelijk terrein. 

Opdrachtgever was Stichting de Schakel, rapport-nr van het onderzoek is P386.01. De locaties zijn 

genummerd als gebouw 3 en 8. Er zijn acht boringen verdeeld over de twee bouwlocaties. PAK, olie en 

EOX waren licht verhoogd in de bovengrond, de ondergrond was schoon.  

  

1997 Boluwa Eco BV heeft in september 1997 in opdracht van De Schakel onderzoek uitgevoerd op de vier 

tank-locaties. Drie van de vier tanks waren op dat moment al verwijderd. De vierde, achter gebouw 

nummer 19 op het noordelijk terrein, is eind 1997 gesaneerd.  

 Op iedere tank-locatie zijn vier boringen gezet tot een diepte van 5.0 m-mv. Het grondwater is niet 

betrokken geweest bij het onderzoek. In de bovengrond ter plaatse van gebouw 1 en 10 op het zuidelijk 

deel van het terrein was olie licht verhoogd in 1997, met resp 110 en 200 mg/kg ds. De ondergrond was 

overal analytisch schoon. Aangenomen wordt dat de olie in de bovengrond toe te schrijven is aan 

natuurlijke humuszuren. Vrijwel alle olie in de grond-mengmonsters bestond uit de fractie C30-40. 

Milieulabs waren in 1997 nog niet in staat onderscheid te maken in humuszuur en olie.  

 

  Bij Omgevingsdienst de Vallei zijn enkele bodemonderzoeken in de verdere omgeving geregistreerd. Een 

overzicht: 

   Stoppelbrgwg 41 In februari 2000 heeft De Klinker Milieu BV onderzoek gevoerd op de locatie aan de Stoppelbergweg 41. 

Aanleiding was de nieuwbouw van een restaurant. PAK was als enige licht verhoogd in de boven-grond 

van het terrein. 

 In oktober 2005 is in het kader van de uitbreiding van het restaurant opnieuw onderzoek op het perceel 

verricht, door Wiertsema & Partners. Rapport-nr van het onderzoek is VN-37493. De uitbreiding betrof 

een oppervlak van 500 m². Er zijn drie mengmonsters grond op het NEN 5740-pakket geanalyseerd. Er is 

daarin geen enkele overschrijding van een Achtergrondwaarde vastgesteld.  

   Stoppelbergwg 47 In november 1998 heeft Oranjewoud BV onderzoek op de locatie aan de Stoppelbergweg 47. Er zijn geen 

gegevens van bekend bij Gemeente Apeldoorn.  

 

Bodemkwaliteitskaart 

Voor Beekbergen is een bodemkwaliteitskaart beschikbaar. De locatie aan de Kuiltjesweg ligt in een 

schone zone met AW-kwaliteit voor de boven- en ondergrond. De kaart is opgenomen in bijlage D2.  

 

Conclusies vooronderzoek 

I. Op basis van de bodemkwaliteitskaart en het ontbreken van bedrijfsmatige activiteiten wordt er 

geen verontreiniging boven de tussenwaarde verwacht.  

II. De vier tanklocaties zijn in principe op basis van het eerdere onderzoek onverdacht voor olie. Voor 

de volledigheid is bij onderhavig onderzoek op iedere locatie een diepe boring gezet.  

III. De locatie wordt door het ontbreken van puin in de bovengrond als onverdacht voor asbest 

beschouwd. Voor de volledigheid is de bovengrond rond de opstallen op zowel het zuidelijk als 

noordelijk terrein geanalyseerd op asbest.  
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2.2 Bodemopbouw 

 

Het onderzoeksterrein ligt op de tijdens het Pleistoceen gevormde gronden, die worden gerekend tot de 

Twente-formatie. De bodem ter plaatste bestaat uit gestuwd zand. Deze goed doorlatende deklaag heeft 

een dikte van tientallen meters. Daaronder bevindt zich leem en kleiig zand.  

De bodem van het perceel bestaat uit bruin, licht humeus zand, overgaand in licht-gekleurd en grindig 

zand op 0.5 á 1.0 m-mv. Plaatselijk is de ondergrond lemig, vanaf 2.0 m-mv. Asbest-verdachte materialen 

zoals plaatjes zijn nergens aangetroffen. 

 

Het maaiveld van de locatie bevindt varieert tussen 35.5 en 44 meter boven NAP. Het grondwater staat 

op de locatie ruim dieper dan 5.5 m-mv. In de zuidoostelijke hoek van het terrein, het diepste punt van het 

perceel, bevindt zich een vijver. Daar is een boring gezet tot 5.5 m-mv. Op 1.5 m-mv is er water in 

aangetroffen. Dit is geen grondwater, maar diep grondwater waar de vijver in het verleden mee is gevuld. 

De peilbuis is bij het plaatsten leeggepompt en was een week later nog steeds leeg. 

 

De stromingsrichting van het freatisch grondwater is noord tot noordwestelijk. De locatie bevindt zich niet 

in een grondwaterbeschermingsgebied. 
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3. Opzet en invulling van het onderzoek 
 

 

3.1 Onderzoekstrategie 

 

Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie is de bijlage ONV-HE van de NEN 5740 (Strategie bij 

verkennend onderzoek, onverdacht) als richtlijn gehanteerd. Het aantal boringen, gaten en de locaties 

ervan is afgestemd op het doel van het onderzoek; het vaststellen van de bodemkwaliteit van het terrein 

in het kader van de ontwikkeling van het terrein. Het asbestonderzoek is indicatief en betreft de 

geroerde bovengrond rond de opstallen.  

 

3.2  Veldwerk onderzoek 

 

Voorafgaand aan het veldwerk is een KLIC-melding gedaan en is het terrein geïnspecteerd. De boringen 

en de bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd volgens het BRL-protocol 2001. Het veldwerk is 

uitgevoerd op 3 en 10 februari 2020. Er zijn 47 boringen geplaatst, tot een diepte van maximaal 5.5 m-

mv. Het veldwerk is uitgevoerd door Nico Verweij (Geldermalsen), erkend veldwerker voor het protocol. 

Zie daarvoor ook www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu. De boringen zijn als volgt 

verdeeld over de locatie. De locaties van de boringen zijn terug te vinden in de schetsen in bijlage E. 

 

tabel 1 : verdeling boringen 

 locatie boring 

zuid kerk, nieuwbouwlocatie twee woningen B1 - 7 
 gebouw 1 tot en met 10 B8 - 24 
 voormalige tanks  B10 en 20 

midden  woning nr 45 B25 - 28 

noord rond opstallen B29 - 47 
 voormalige tank  B32 en 44 

 

Asbest 

Voor het indicatieve asbest-onderzoek is de relatief meest geroerde grond van het terrein bemonsterd 

voor analyse op asbest. Het asbest-onderzoek samengevat: 

 

tabel 2: asbest-onderzoek, omschrijving 

 locate m-mv puin asbest op mv visueel asbest in grond mm asbest  

zuid kerk, nieuwbouw 0.5 neen  neen neen mm A, 14.2 kg 
 receptie, eetzaal 0.4 neen  neen neen mm B, 14.5 kg 
 overige bebouwing zuid 0.5 neen  neen neen mm C, 14.0 kg 
midden bouwlocatie woning nr 45 0.5 neen  neen neen mm D, 12.9 kg 
noord toplaag gebouw 19 en kapschuur 0.4 neen  neen neen mm E, 13.5 kg 
 grond onder klinker, gebouw 14-15 0.5 neen  neen neen  mm F, 14.7 kg 

 

 

3.3  Zintuiglijke waarnemingen, chemisch onderzoek 

 

Bij alle boringen is de grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen en verdachte 

afwijkingen. De bodem van het perceel bestaat uit bruin, licht humeus zand, overgaand in licht-gekleurd 

en grindig zand op 0.5 á 1.0 m-mv. Plaatselijk is de ondergrond lemig, vanaf 2.0 m-mv. 

In geen van de boringen is puin van betekenis waargenomen. In de grondwal achter gebouw 19 op het 

noordelijk terrein is als enige wat puin aangetroffen. Visueel zijn nergens asbest-verdachte materialen 

waargenomen zoals plaatjes of scherven. De bodem is als volgt opgebouwd: 
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tabel 3: Schematische weergave bodemopbouw  

m-mv grondsoort opmerkingen  kleur 

0.0 - 0.5  zand geroerd bruingrijs  
0.5 - 1.0  zand  - grijsbruin 
1.0 - 2.0  zand plaatselijk lemig licht-bruingrijs 
1.5 - 5.0  zand  - geelgrijs 

 

 

De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage C. Op basis van de doelstelling van het onderzoek en 

de bodemopbouw zijn achttien grondmonsters samengesteld. Voor de analyses is de relatief meest 

geroerde grond geselecteerd. Tabel 3 bevat een overzicht van de samengestelde monsters en 

analyses. 

 

tabel 4: boringen en analyses 

nr boringen / peilbuis   m-mv NEN analyses 

1 B1, 3, 5 en 7 zand 0.0 - 0.5 NEN 5740 grond 
2 B9, 11, 12 en 15 zand 0.0 - 0.5 NEN 5740 grond 
3 B12 zand 0.5 - 0.8 NEN 5740 grond 
4 B13 zand 0.0 - 0.5 NEN 5740 grond 
5 B21, 23, 25, 27 zand 0.0 - 0.5 NEN 5740 grond 
6 B1, 7, 11 en 14 zand 1.0 - 1.5 NEN 5740 grond 
7 B18, 20, 23, 26, 28 zand 0.7 - 1.8 NEN 5740 grond 

8 B29 - 31 zand 0.0 - 0.6 NEN 5740 grond 
9 B33 en 34, grondwal licht puin 0.5 NEN 5740 grond 
10 B38, 39, 41 en 45 zand 0.0 - 0.5 NEN 5740 grond 
11 B36 en 42 zand 0.0 - 0.6 NEN 5740 grond 
12 B29 en 32, 40, 43, 45 zand 0.3 - 1.0 NEN 5740 grond 

13 mm A, kerk zand 0.5 asbest grond, NEN 5898 
14 mm B, eetzaal zand 0.4 asbest grond, NEN 5898 
15 mm C zuid overig zand 0.5 asbest grond, NEN 5898 
16 mm D, woning 45 zand 0.5 asbest grond, NEN 5898 
17 mm E, gebouw 19 zand 0.4 asbest grond, NEN 5898 
18 mm F, gebouw 45-15 zand 0.5 asbest grond, NEN 5898 

 
  NEN-pakket grond AS3000 (stap 1) 

- droge stof, lutum en organische stof, 

- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink),  

- PAK (PAK's 10 VROM), 

- PCB´s en minerale olie. 
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4.   Analyse, toetsing en interpretatie 
 

De analysecertificaten van de grondmonsters zijn bijgevoegd in bijlage B1. De toetsing is uitgevoerd 

conform de BoToVa-systematiek (Bodem Toets & Validatieservice). In de tabel zijn de naar standaard 

bodem omgerekende gehaltes opgenomen. De locaties van de boringen zijn terug te vinden in bijlage E. 

 

tabel 5A : Analyses en toets grond (mg/kg ds), omgerekend naar stand.bodem 

boring 1, 3, 5, 7 9, 11, 12, 15 B12 B13 AW TW B21, 23, 25, 27 1, 7, 11, 14 18, 20, 23, 26, 28 
m-mv 0-0.5 0-0.5 0.5-0.8 0-0.5   0-0.5 1-1.5 0.7-1.8 
 zuid      zuid   

org.stof (%) 2.9 3.3 3.7 0.5   1.2 1.1 1 
droge stof (%) 88.8 86.5 88.8 90.2   90.4 92.8 93.6 
lutum (%) 2.2 4.1 3.6 17.3   4.5 3.8 1 

metalen          
barium  - - - -   - - - 
cadmium  - - - -   - - - 
kobalt  - - - -   - - - 
koper  - - - -   - - - 
kwik  - - - -   - - - 
lood 54 • 50.4 • 74 • - 50 290 - - - 
molybdeen  - - - -   - - - 
nikkel  - - - -   - - - 
zink  - - 209 • - 140 430 - - - 

PAK (10VROM) 2.2 • 2.5 • - - 1.5 21 -  - - 
PCB´s  - - - -   - - - 
olie C10-40  - - - -   - - - 

indicatief AW AW AW AW   AW AW AW 

-   :  geen overschrijding van de achtergrondwaarde (AW), 
•   :  lichte verhoging, overschrijding van de achtergrondwaarde. 

 

tabel 5B : Analyses en toets grond (mg/kg ds), omgerekend naar stand.bodem 

boring 29-31 33 en 34 38, 39, 41, 45 AW TW IW 36 en 42 29, 32, 40, 43, 45 
m-mv 0-0.6 wal 0-0.5    0-0.6 0.3-1.0 
 noord      noord  

org.stof (%) 0.5 3.5 3.8    2.7 2 
droge stof (%) 89.1 85.2 87    88.8 93.4 
lutum (%) 2.6 1 2.7    1 1 

metalen         
barium  - - -    - - 
cadmium  - - -    - - 
kobalt  - - -    - - 
koper  - - -    - - 
kwik  - - -    - - 
lood  - 61 • 72 • 50 290  78 • 134 • 
molybdeen  - - -    - - 
nikkel  - - -    - - 
zink  - 158 • 187 • 140 430  - 214 • 

PAK (10VROM) 2.0 • - 1.7 • 1.5 21  2.0 • 3.6 • 
PCB´s 0.033 • - 0.026 • 0.02 0.51  0.037 • 0.034 • 
olie C10-40  - - -    - - 

indicatief AW AW wonen    wonen wonen 

-   :  geen overschrijding van de achtergrondwaarde (AW), 
•   :  lichte verhoging, overschrijding van de achtergrondwaarde. 

 

 

De zandige bovengrond is maximaal licht verontreinigd met lood, zink, PAK en PCB's. Nergens wordt in 

de boven- of ondergrond een tussenwaarde overschreden. Zintuiglijk zijn in de diepere boringen op de 

locaties van de voormalige tanks geen sporen van olie waargenomen.  
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De boven- en ondergrond van het zuidelijk terrein is indicatief als AW-grond gekwalificeerd. De 

bovengrond rond de opstallen op het noordelijk terrein is Wonen-kwaliteit. De ondergrond is daar 

schoon, AW-kwaliteit.  

  

4.2 Resultaten asbest 
 

Het asbest-analysecertificaat is te vinden in bijlage B2. Er is bij de analyse onderscheid gemaakt in 

hecht-gebonden en niet-hechtgebonden asbest. Het laatste bestaat uit losse vezels en is de meest 

risicovolle. Het hecht-gebonden asbest is plaatmateriaal, waarvan losse vezels vrijkomen als het 

bewerkt wordt (zagen, snijden).  

 

tabel 6 : resultaten asbest (mg/kg ds) 

monster  m-mv aantal deeltjes gewogen gehalte visueel asbest gewicht asbest tot, gewogen 

   < 20 mm   <20 mm >20 mm > 20 mm, mg mg/kg ds  

mm A  zuid  0.5   nul  <0.4 mg/kg ds  neen  -  < 0.4 mg/kg ds 

mm B  zuid  0.4   nul <0.7 mg/kg ds  neen  -  < 0.7 mg/kg ds 
mm C  zuid  0.5   nul <0.5 mg/kg ds  neen  -  < 0.5 mg/kg ds 

mm D  midd  0.5   nul <0.4 mg/kg ds  neen  -   < 0.4 mg/kg ds 

mm E  noord  0.4   één   0.2 mg/kg ds  neen  -     0.2 mg/kg ds  
mm F  noord  0.5   nul <0.4 mg/kg ds  neen  -  < 0.4 mg/kg ds 

 

Asbest, gewogen gehalte 

Asbest mm, < 20 mm 

Analytisch is door het lab in één van de zes mengmonsters asbest aangetoond. Dit is het mengmonster 

van de bovengrond rond gebouw 19 en de kapschuur daar achter, op het noordelijk deel van het terrein. 

Het asbest betreft één stukje, met een grootte van 3 mm. Het resulteert in een gewogen gehalte van 0.2 

mg/kg ds. Het stukje is door het lab omschreven als niet hecht-gebonden chrysotiel.  

 

Asbest mm, >20 mm 

Visueel is nergens asbest aangetroffen in of op de bodem van het terrein van De Hoop aan de 

Kuiltjesweg.  

 

Voor asbest in grond zijn een tussen- en interventiewaarde van toepassing van 50 en 100 mg/kg ds. Het 

gehalte van 0.2 mg/kg ds in de bovengrond van het noordelijk terrein 55 ligt onder de tussenwaarde. 

Grond met asbestgehaltes onder de 100 mg/kg ds wordt geacht geen risico te vormen voor de 

volksgezondheid. Voorwaarde daarvoor is dat de grond geen asbest-vezels kleiner dan 0.5 mm bevat, 

het zogenaamde respirabele asbest. Op het analysecertificaat is aangegeven dat er geen asbest in 

fractie kleiner dan 0.5 mm is aangetroffen. 
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5 Conclusie Conclusie Conclusie Conclusie en aanbevelingen 
 

 

In februari 2020 is in opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer BV te Langerak bodem-

onderzoek uitgevoerd op het perceel Kuiltjesweg 53-55 in Beekbergen, gemeente Apeldoorn. 

Kadastrale gegevens van het terrein zijn Beekbergen L, onder andere nr 3185 en 3485.  

 

 

Op het terrein bevond zich het zorgcentrum Horeb, stichting De Hoop. Op de locatie staan diverse 

gebouwen met een voormalige zorg-functie. Het gebied gaat ontwikkeld worden. Het plan bestaat uit 

nieuwbouw voor zorg- en maatschappelijke bestemming en wonen op groene boskavels. 

Het midden van de grote locatie bestaat uit bos. De bestemming daarvan gaat niet gewijzigd worden. Het 

onderzoek betreft het bebouwde en te ontwikkelen deel van de locatie. Dat zijn het noordelijk en zuidelijk 

deel van het voormalig zorgcentrum, met een totaal oppervlak van 20.000 m².    

 

Wat eventuele verontreiniging betreft is de bodem als onverdacht beschouwd. Er zijn 47 boringen 

verdeeld over het terrein tot maximaal 5.5 m-mv. Het grondwater staat op de locatie dieper dan 5.5 m-mv. 

De grond is geanalyseerd op het NEN 5740-pakket en asbest. Het asbest-onderzoek is indicatief en 

betreft de geroerde bovengrond rond de opstallen.  

 

5.1 Conclusies 

 

De bodem van het perceel bestaat uit donkerbruin, licht humeus zand, overgaand in licht-gekleurd en 

grindig zand op 0.5 á 1.0 m-mv. Plaatselijk is de ondergrond lemig, vanaf 2.0 m-mv. In geen van de 

boringen is puin van betekenis waargenomen. In een grondwal achter gebouw 19 op het noordelijk terrein 

is als enige wat puin aangetroffen. Visueel zijn nergens asbest-verdachte materialen waargenomen zoals 

plaatjes of scherven. 

 

Grond 

De bovengrond rond de opstallen aan de Kuiltjesweg is licht verontreinigd met lood, zink, PAK en PCB's. 

Nergens wordt in de boven- of ondergrond een tussenwaarde overschreden. De grond van het zuidelijk 

terrein is indicatief als AW-grond gekwalificeerd. De bovengrond rond de opstallen op het noordelijk 

terrein is Wonen-kwaliteit. 

 

Asbest 

Visueel is nergens asbest aangetroffen in of op de bodem van het terrein aan de Kuiltjesweg. Er zijn 

voor het onderzoek zes mengmonsters samengesteld, van de relatief meest geroerde grond rond de 

opstallen.  

 

Analytisch is door het lab in één van de zes mengmonsters asbest aangetoond. Dit is het mengmonster 

van de bovengrond rond gebouw 19 en de kapschuur daar achter, op het noordelijk deel van het terrein. 

Het asbest betreft één stukje, met een grootte van 3 mm. Het resulteert in een gewogen gehalte van 0.2 

mg/kg ds. Het stukje is door het lab omschreven als niet hecht-gebonden chrysotiel. Het gehalte ligt ruim 

onder de interventiewaarde van 100 mg/kg ds. Omdat er in het mengmonster geen asbest in de fractie 

kleiner dan 0.5 mm is aangetroffen hoeft er bij de ontwikkeling van het terrein geen rekening gehouden 

te worden met asbest in grond.  
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Conclusie, aanbevelingen 

Conclusie van het onderzoek is dat de aanwezigheid van Stichting De Hoop de afgelopen decennia op 

het terrein aan de Kuiltjesweg niet heeft geleid tot enige bodemverontreiniging. Voor de ontwikkeling van 

het perceel is de algemene bodemkwaliteit geen belemmering.  

De resultaten van het onderzoek zijn geen aanleiding voor verder onderzoek. Als er grond bij de nieuw-

bouw vrijkomt wordt aanbevolen deze voor zover mogelijk op het terrein zelf her te gebruiken.  

 

De grond is niet bemonsterd op PFAS. Analyse op PFAS is relevant als er grond van het terrein moet 

worden afgevoerd.  

Bevoegd gezag bij de beoordeling van de resultaten van het onderzoek in relatie tot de sloop- en  

bouwplannen is Gemeente Apeldoorn. 

 

 

5.2 Betrouwbaarheid 

 

Linge Milieu streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Het onderhavig 

onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden 

en Kwalibo. De resultaten van het onderzoek zijn echter gebaseerd op een beperkt aantal boringen en 

analyses.  

Het in Beekbergen uitgevoerde bodemonderzoek is een momentopname. Naarmate de periode tussen 

de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voorzichtigheid 

betracht dienen te worden bij het gebruik van de resultaten van dit rapport. 

 



 

 

Bijlage A: Toelichting onderzoek 

 
Toetsing van de analyseresultaten wordt uitgevoerd met behulp van de Botova-systematiek (Bodem Toets 

& Validatieservice). Deze richtlijn is van kracht sinds 1 november 2013, ter vervanging van toetsings-

richtlijnen, die tot die tijd werden gehanteerd voor diverse toepassingen.   

 

Achtergrondwaarde  

De achtergrondgehaltes voor Nederlandse bodems of detectielimiet van de toegepaste analysemethode. 
De streefwaarden kunnen worden beschouwd als indicatieve concentratieniveaus, waarboven wel en 
waaronder geen sprake is van aantoonbare verontreiniging. De streefwaarden zijn afhankelijk gesteld van 

het organische stof- en lutum(klei)gehalte, zodat bodemtypecorrectie kan worden toegepast. 
 
Criterium voor nader onderzoek, tussenwaarde  

In het kader van de Wet bodembescherming wordt nader onderzoek op korte termijn wenselijk geacht als 
er sprake kan zijn van een ernstig gevaar voor vermindering van de functionele eigenschappen die de 
bodem voor mens, plant of dier heeft. Wanneer de concentratie van één of meer stoffen het criterium voor 
nader onderzoek overschrijdt, wordt aangenomen dat in principe sprake kan zijn van dergelijk risico. Of dit 
inderdaad het geval is, wordt vastgesteld in het nader onderzoek. Overigens kan afhankelijk van de 
situatie, ook gehalten lager dan dit criterium een nader onderzoek gewenst zijn. 

 
Interventiewaarde 

De interventiewaarden geven het concentratieniveau aan voor verontreinigingen in grond en grondwater 
aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten boven de interventiewaarde is 
sprake van (een geval van) ernstige bodemverontreiniging. De interventiewaarden zijn vastgesteld voor 
grond/sediment en grondwater en gelden voor land- en waterbodems. 
Voor de interventiewaarden geldt dat zowel ze humaan- als ecotoxicologisch onderbouwd zijn. Verder 
geldt dat ze gedimensioneerd zijn, om in geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient het 
gemiddelde aangetroffen gehalte minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger te zijn dan de 
interventiewaarden. De waarden zijn afhankelijk van het organisch stof- en lutumgehalte, hetgeen is 
vastgelegd in zogenaamde bodemtypecorrectieformules. 
Als een geval van ernstige verontreiniging geconstateerd is, dient saneringsonderzoek uitgevoerd te 
worden. Bij lagere concentraties is de urgentie van een saneringsonderzoek minder groot, maar in 
bepaalde gevallen kan het echter toch wenselijk zijn het saneringsonderzoek niet te lang uit te stellen. 

 
Veldwerk 
 
Ruimtelijke verdeling boringen/peilbuizen 

Als er sprake is van onverdacht terrein worden de boringen ruimtelijk evenredig verdeeld. Van een 
verdachte locatie is sprake als er op die plaats activiteiten plaatsvinden of in het verleden plaats hebben 
gevonden, die kunnen leiden tot verontreiniging, ofwel als in de toekomst activiteiten gaan worden 
uitgevoerd die tot verontreiniging kunnen leiden. 
Het aantal boringen is afhankelijk van de oppervlakte van de (verdachte) locatie en van de mogelijke 
verspreiding. In veel gevallen wordt gekozen voor een gecombineerde onderzoeksstrategie: de 
bodemkwaliteit voor het gehele terrein wordt bepaald volgens de strategie voor een onverdacht of 
homogeen verdacht terrein, terwijl verdachte locaties apart worden onderzocht.  
 
Bemonstering 

Meestal worden boringen handmatig gezet met een zogenaamde edelmanboor. In andere gevallen wordt 
gebruik gemaakt van een puin- of pulsboor. Soms is een verharding aanwezig die niet tijdelijk verwijderd 
kan worden: in beton- of asfaltverhardingen worden met een diamantboor gaten geboord om de 
onderliggende bodem te kunnen bereiken. Regelmatig komt het voor dat losse verhardingsmaterialen zijn 
aangebracht (met name puin). Om die reden moeten boringen soms (gedeeltelijk) worden uitgevoerd met 
een slagguts, een ramguts of een compressorhamer. 



 

 

In één of meer boorgaten worden peilbuizen geplaatst om grondwatermonsters te kunnen nemen. 
Peilbuizen zijn PVC of HDPE buizen die over een lengte van één of twee meter zijn geperforeerd. Het 
filterdeel wordt zo afgesteld dat grondwater van een specifieke diepte wordt bemonsterd. Voor het 
afpompen en bemonsteren wordt gebruik gemaakt van een slangenpomp of een kunststof slang met 
pulsklep. 
In het veld wordt van elke onderscheiden bodemlaag een grondmonster genomen, met dien verstande dat 
afwijkende of verontreinigde bodemlagen apart worden bemonsterd. De maximale laagdikte per monster is 
50 cm. De grondmonsters worden verpakt in glazen potten die volledig worden gevuld en worden 
afgesloten met neopreen deksels. De monsters worden gekoeld bewaard.  
Voor het verkrijgen van een representatief grondwatermonster wordt de peilbuis gespoeld, direct na 
plaatsing en voorafgaand aan de bemonstering. Bemonstering vindt in principe plaats na minimaal een 
week standtijd.  
 
Zintuiglijk onderzoek 

In het veld wordt grond opgeboord en grondwater opgepompt. De resultaten van het zintuiglijk onderzoek 
worden opgenomen in het rapport. Mede op basis van deze resultaten wordt beslist welke monsters op 
welke chemische stoffen worden geanalyseerd. Het zintuiglijk onderzoek is te splitsen in:  
 
▪ Lithologisch onderzoek, waarbij de opgeboorde grondsoorten worden geclassificeerd. Dit is onder 

andere nodig omdat de natuurlijke achtergrondconcentraties van stoffen verschillen per grondsoort. 
Ook de adsorptie van stoffen aan bodemdeeltjes en daarmee de snelheid van verspreiding van 
verontreinigingen varieert met de grondsoort. 

▪ Onderzoek naar verontreiniging, waarbij waarneembare afwijkingen in of aan het bodemmateriaal 
worden beschreven. Hierbij wordt gezocht naar zichtbaar bodemvreemd materiaal zoals puin en afval, 
en naar geuren van bodemvreemd materiaal, zoals olie en oplosmiddelen. 

 
 
Waarnemen minerale olie en vluchtige aromaten 

De eigenschappen van olie kunnen sterk variëren. Zogenoemde zware oliën (lange koolstofketens) zijn 
niet of slecht te ruiken. Bij twijfel wordt vaak gebruik gemaakt van de 'oliepanmethode'. Daarbij wordt de 
grond verkruimeld in een schaal met water. Het verschijnen van een oliefilm op het water is een teken dat 
er olie in de grond aanwezig kan zijn. Dit kan dan worden gecontroleerd met een analyse. 
 
 

Chemisch onderzoek 

Indien bij het zintuiglijk onderzoek in overeenkomende bodemlagen uit verschillende boringen geen 
afwijkingen worden aangetroffen, mogen mengmonsters worden samengesteld van maximaal tien 
monsters. Voor chemische analyse op mengmonsters wordt gekozen om zoveel mogelijk informatie te 
verkrijgen tegen relatief beperkte analysekosten. Het risico hierbij is dat in het mengmonster een 
lichte/matige/sterke verontreiniging wordt aangetroffen, waarbij niet duidelijk is of alle monsters in dezelfde 
mate zijn verontreinigd, ofwel dat één of enkele monsters relatief sterk zijn verontreinigd. Indien een 
dergelijke situatie optreedt, dan worden in principe de individuele monsters van waaruit dat mengmonster 
was samengesteld, geanalyseerd op de betreffende stof. Op die manier wordt vastgesteld hoe de 
verontreiniging is verdeeld over de monsters. 
In principe wordt overgegaan op het uitsplitsen van mengmonsters als de tussenwaarde wordt 
overschreden. ls er sprake is van een onverdacht terrein worden minimaal twee grondmengmonsters en 
één grondwatermonster geanalyseerd op een breed scala aan stoffen. Dit zijn de zogeheten NEN-
analysepakketten. Als er sprake is van aandachtspunten waarbij bekend is om welke verontreinigende 
stoffen het gaat, of indien het onderzoek wordt uitgevoerd om de nulsituatie te bepalen, worden de 
betreffende monsters onderzocht op de relevante stoffen. In het kader van het chemisch onderzoek 
worden in het algemeen monsters die tijdens het zintuiglijk onderzoek als afwijkend zijn beoordeeld, niet 
gemengd. Wel wordt met mengmonsters gewerkt indien een homogene afwijkende laag wordt 
aangetroffen, bijvoorbeeld een puinhoudende verhardingslaag. Grondwatermonsters worden in principe 
nooit gemengd. Voor het chemisch onderzoek worden de grond- en grondwatermonsters aangeleverd bij 
een onafhankelijk STERLAB laboratorium.  



bijlage B1 
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T.a.v. John Hol
Poppelenburgerstraat 52
4191 ZT  GELDERMALSEN

Datum: 10-Feb-2020

Linge Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-Feb-2020

Beekbergen kuiltjesweg

B18-2090
2020017080/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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B18-2090

Analysecertificaat

10-Feb-2020/12:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020017080/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.8% (m/m) 86.5 88.8 90.2 90.4Droge stof

S 2.9% (m/m) ds 3.3 3.7 <0.7 1.2Organische stof

97.0% (m/m) ds 96.4 96.1 98.6 98.5Gloeirest

S 2.2% (m/m) ds 4.1 3.6 17.3 4.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 23mg/kg ds 24 25 <20 28Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 3.1mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 11mg/kg ds 7.2 5.1 5.3 10Koper (Cu)

S 0.068mg/kg ds 0.074 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 6.6mg/kg ds 5.7 6.5 5.8 5.4Nikkel (Ni)

S 35mg/kg ds 34 50 12 22Lood (Pb)

S 50mg/kg ds 53 99 24 50Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 11 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 16 120 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

6.4mg/kg ds 17 270 5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 260 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 42 650 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

B1+3+5+7 (0-50 0-25), 01: 0-50, 03: 0-50, 05: 0-50, 07: 0-25

B9+11+12+15 (0-50 2-50), 09: 0-50, 11: 0-50, 15: 2-50, 12: 0-50

B12 (50-80), 12: 50-80

B13 (0-50), 13: 0-50

B21+23+25+27 (0-50), 21: 0-50, 23: 0-50, 25: 0-50, 27: 0-50 11181834

11181833

11181832

11181831

11181830
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

03-Feb-2020

03-Feb-2020

03-Feb-2020

03-Feb-2020

03-Feb-2020



Beekbergen kuiltjesweg

1 2 3 4 5

Nico Verweij 2/4

B18-2090

Analysecertificaat

10-Feb-2020/12:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020017080/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)2)2)

0.0010mg/kg ds 0.0010 0.0011 <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.0011mg/kg ds 0.0011 0.0011 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0056mg/kg ds 0.0056 0.0057 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.15mg/kg ds 0.26 0.053 <0.050 <0.050Fenanthreen

S 0.081mg/kg ds 0.14 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.36mg/kg ds 0.50 0.095 0.072 0.085Fluorantheen

S 0.32mg/kg ds 0.33 0.054 0.057 0.064Benzo(a)anthraceen

S 0.37mg/kg ds 0.38 0.052 0.068 0.083Chryseen

S 0.25mg/kg ds 0.18 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.20mg/kg ds 0.23 <0.050 <0.050 0.051Benzo(a)pyreen

S 0.20mg/kg ds 0.21 0.085 <0.050 0.071Benzo(ghi)peryleen

S 0.25mg/kg ds 0.22 0.076 <0.050 0.082Indeno(123-cd)pyreen

S 2.2mg/kg ds 2.5 0.55 0.44 0.58PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

B1+3+5+7 (0-50 0-25), 01: 0-50, 03: 0-50, 05: 0-50, 07: 0-25

B9+11+12+15 (0-50 2-50), 09: 0-50, 11: 0-50, 15: 2-50, 12: 0-50

B12 (50-80), 12: 50-80

B13 (0-50), 13: 0-50

B21+23+25+27 (0-50), 21: 0-50, 23: 0-50, 25: 0-50, 27: 0-50 11181834

11181833

11181832

11181831

11181830
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

03-Feb-2020

03-Feb-2020

03-Feb-2020

03-Feb-2020

03-Feb-2020



Beekbergen kuiltjesweg

6 7
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B18-2090

Analysecertificaat

10-Feb-2020/12:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020017080/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 92.8% (m/m) 93.6Droge stof

S 1.1% (m/m) ds 0.8Organische stof

98.6% (m/m) ds 99.1Gloeirest

S 3.8% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S 3.9mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 6.8mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 11mg/kg ds <10Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

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

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

6

7

B1+7+11+14 (100-150), 01: 100-150, 07: 100-150, 11: 100-150, 14: 100-150

B18+20+23+26+28 (100-150 130-180 70-120), 18: 100-150, 20: 100-150, 23: 100-150, 26: 130-180, 28: 70 11181836

11181835
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

03-Feb-2020

03-Feb-2020



Beekbergen kuiltjesweg

6 7

Nico Verweij 4/4

B18-2090

Analysecertificaat

10-Feb-2020/12:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020017080/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.13mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S 0.052mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.20mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 0.17mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.17mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.077mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.12mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.064mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.092mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

1.1mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

B1+7+11+14 (100-150), 01: 100-150, 07: 100-150, 11: 100-150, 14: 100-150

B18+20+23+26+28 (100-150 130-180 70-120), 18: 100-150, 20: 100-150, 23: 100-150, 26: 130-180, 28: 70 11181836

11181835

Eurofins Analytico B.V.
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

03-Feb-2020

03-Feb-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020017080/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11181830 01  0  50 0537960053 B1+3+5+7 (0-50 0-25), 01: 0-50, 03: 0-50, 05: 0-50

 11181830 03  0  50 0537960050 B1+3+5+7 (0-50 0-25), 01: 0-50, 03: 0-50, 05: 0-50

 11181830 05  0  50 0537960049 B1+3+5+7 (0-50 0-25), 01: 0-50, 03: 0-50, 05: 0-50

 11181830 07  0  25 0537983032 B1+3+5+7 (0-50 0-25), 01: 0-50, 03: 0-50, 05: 0-50

 11181831 09  0  50 0537983037 B9+11+12+15 (0-50 2-50), 09: 0-50, 11: 0-50, 15: 2

 11181831 11  0  50 0537960622 B9+11+12+15 (0-50 2-50), 09: 0-50, 11: 0-50, 15: 2

 11181831 12  0  50 0537960481 B9+11+12+15 (0-50 2-50), 09: 0-50, 11: 0-50, 15: 2

 11181831 15  2  50 0537960637 B9+11+12+15 (0-50 2-50), 09: 0-50, 11: 0-50, 15: 2

 11181832 12  50  80 0537960629 B12 (50-80), 12: 50-80

 11181833 13  0  50 0537960621 B13 (0-50), 13: 0-50

 11181834 21  0  50 0537982962 B21+23+25+27 (0-50), 21: 0-50, 23: 0-50, 25: 0-50,

 11181834 23  0  50 0537982839 B21+23+25+27 (0-50), 21: 0-50, 23: 0-50, 25: 0-50,

 11181834 25  0  50 0537982840 B21+23+25+27 (0-50), 21: 0-50, 23: 0-50, 25: 0-50,

 11181834 27  0  50 0537982832 B21+23+25+27 (0-50), 21: 0-50, 23: 0-50, 25: 0-50,

 11181835 01  100  150 0537960061 B1+7+11+14 (100-150), 01: 100-150, 07: 100-150, 11

 11181835 07  100  150 0537983038 B1+7+11+14 (100-150), 01: 100-150, 07: 100-150, 11

 11181835 11  100  150 0537983036 B1+7+11+14 (100-150), 01: 100-150, 07: 100-150, 11

 11181835 14  100  150 0537960624 B1+7+11+14 (100-150), 01: 100-150, 07: 100-150, 11

 11181836 18  100  150 0537982979 B18+20+23+26+28 (100-150 130-180 70-120), 18: 100-

 11181836 20  100  150 0537982976 B18+20+23+26+28 (100-150 130-180 70-120), 18: 100-

 11181836 23  100  150 0537982838 B18+20+23+26+28 (100-150 130-180 70-120), 18: 100-

 11181836 26  130  180 0537982795 B18+20+23+26+28 (100-150 130-180 70-120), 18: 100-

 11181836 28  70  120 0537982810 B18+20+23+26+28 (100-150 130-180 70-120), 18: 100-
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020017080/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020017080/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11181831
Certificate no.:2020017080
Sample description.: B9+11+12+15 (0-50 2-50), 09: 0-50, 11: 0-50, 15: 2
 V
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B18-2090

Beekbergen kuiltjesweg

03-02-2020

Nico Verweij

2020017080

1, 3, 5, 7 GSSD toets 9, 11, 12, 15 GSSD toets B12 GSSD toets B13 GSSD toets21, 23, 25, 27 GSSD toets1, 7, 11, 14 GSSD toets 18, 20, 23, 26, 28 GSSD toets

m-mv

uitgevoerd

% (m/m)

% (m/m) ds

% (m/m) ds

% (m/m) ds

Metalen

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

Minerale olie

mg/kg ds

PCB

mg/kg ds

PAK

mg/kg ds

0-50 0-50 50-80 0-50 0-50 1-1.5 0.7-1.8

2,2 4,1 3,6 17,3 4,5 3,8 2

88,8 88,8 86,5 86,5 88,8 88,8 90,2 90,2 90,4 90,4 92,8 92,8 93,6 93,6

2,9 2,9 3,3 3,3 3,7 3,7 <0,7 0,49 1,2 1,2 1,1 1,1 0,8 0,8

97 96,4 96,1 98,6 98,5 98,6 99,1

2,2 2,2 4,1 4,1 3,6 3,6 17,3 17,3 4,5 4,5 3,8 3,8 <2,0 1,4

23 86,95 24 73,66 25 80,73 <20 18,63 28 82,67 <20 44,29 <20 54,25

<0,20 0,2307 - <0,20 0,221 - <0,20 0,2185 - <0,20 0,1952 - <0,20 0,232 - <0,20 0,2345 - <0,20 0,241 -

3,1 10,67 - <3,0 6,004 - <3,0 6,283 - <3,0 2,762 - <3,0 5,798 - 3,9 11,46 - <3,0 7,383 -

  11 21,93 - 7,2 13,33 - 5,1 9,474 - 5,3 7,178 - 10 19,05 - <5,0 6,818 - <5,0 7,241 - 
0,068 0,0966 - 0,074 0,102 - <0,05 0,0483 - <0,05 0,0403 - <0,050 0,048 - <0,050 0,0488 - <0,050 0,0502 -

<1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 -

6,6 18,93 - 5,7 14,15 - 6,5 16,73 - 5,8 7,436 - 5,4 13,03 - 6,8 17,25 - <4,0 8,167 -

35 53,99 * 34 50,35 * 50 74,17 * 12 14,72 - 22 33,1 - 11 16,76 - <10 11,02 -

50 114,8 - 53 110,3 - 99 208,9 * 24 32,03 - 50 105,3 - <20 30,43 - <20 33,22 - 

<35 84,48 - 42 127,3 - 650 1757 * <35 122,5 - <35 122,5 - <35 122,5 - <35 122,5 -

0,0056 0,0193 - 0,0056 0,017 - 0,0057 0,0154 - 0,005 0,0245 - 0,0049 0,025 - 0,0049 0,0245 - 0,0049 0,0245 -

2,2 2,216 * 2,5 2,485 * 0,55 0,555 - 0,44 0,442 - 0,58 0,576 - 1,1 1,11 - 0,35 0,35 -

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

PCB som factor 0.7

olie totaal (C10-40

PAK 10VROM 

***

-

*

**

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Barium (Ba)

Certificaatnummer

boring

lutum

AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm

BoToVa T12 Toets Wbb grond

projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Arjan Vlasblom
Poppelenburgerstraat 52
4191 ZT  GELDERMALSEN

Datum: 14-Feb-2020

Linge Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Feb-2020

2090

kuiltjesweg beekbergen, terrein DeHoop, febr 2020

18-2090
2020021051/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



kuiltjesweg beekbergen, terrein DeHoop, febr 2020

1 2 3 4 5

Nico Verweij 1/2

18-2090

2090

Analysecertificaat

14-Feb-2020/12:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020021051/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 89.1% (m/m) 85.2 87.0 88.8 93.4Droge stof

S 0.7% (m/m) ds 3.5 3.8 2.7 0.9Organische stof

99.1% (m/m) ds 96.3 96.0 97.3 98.9Gloeirest

S 2.6% (m/m) ds <2.0 2.7 <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 25mg/kg ds 53 43 30 36Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 0.23 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 5.7mg/kg ds 10 9.1 <5.0 6.8Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 5.5mg/kg ds 4.9 6.9 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 23mg/kg ds 40 48 50 85Lood (Pb)

S 59mg/kg ds 69 85 59 90Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

12mg/kg ds 16 12 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

11mg/kg ds 12 13 7.9 5.8Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

1

2

3

4

5

B29-32 (0-60)

B33-34 (0-50), wal

B38, 39, 41, 45 (0-50)

B36 en 42 (0-60)

B29, 32, 40 (30-100) 11194301

11194300

11194299

11194298

11194297

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Feb-2020

10-Feb-2020

10-Feb-2020

10-Feb-2020

10-Feb-2020



kuiltjesweg beekbergen, terrein DeHoop, febr 2020

1 2 3 4 5

Nico Verweij 2/2

18-2090

2090

Analysecertificaat

14-Feb-2020/12:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020021051/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
1)1)1)1)1)

0.0013mg/kg ds 0.0010 0.0025 0.0024 0.0012PCB 138

S 0.0012mg/kg ds <0.0010 0.0025 0.0024 0.0013PCB 153

S 0.0012mg/kg ds <0.0010 0.0020 0.0023 0.0014PCB 180

S 0.0065mg/kg ds 0.0052 0.0098 0.0099 0.0067PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.28mg/kg ds 0.100 0.086 0.13 0.52Fenanthreen

S 0.086mg/kg ds 0.062 0.062 0.058 0.15Anthraceen

S 0.42mg/kg ds 0.30 0.31 0.39 0.86Fluorantheen

S 0.25mg/kg ds 0.18 0.23 0.32 0.49Benzo(a)anthraceen

S 0.28mg/kg ds 0.22 0.30 0.35 0.48Chryseen

S 0.14mg/kg ds 0.099 0.15 0.16 0.21Benzo(k)fluorantheen

S 0.19mg/kg ds 0.11 0.22 0.23 0.36Benzo(a)pyreen

S 0.14mg/kg ds 0.089 0.18 0.15 0.22Benzo(ghi)peryleen

S 0.16mg/kg ds 0.10 0.16 0.18 0.27Indeno(123-cd)pyreen

S 2.0mg/kg ds 1.3 1.7 2.0 3.6PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

B29-32 (0-60)

B33-34 (0-50), wal

B38, 39, 41, 45 (0-50)

B36 en 42 (0-60)

B29, 32, 40 (30-100) 11194301

11194300

11194299

11194298

11194297

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Feb-2020

10-Feb-2020

10-Feb-2020

10-Feb-2020

10-Feb-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020021051/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11194297 29.1  0  30 0538009042B29.1 B29-32 (0-60)

 11194297 30.1  0  30 0538009047B30.1 B29-32 (0-60)

 11194297 31.1  0  20 0538009052B31.1 B29-32 (0-60)

 11194297 31.2  20  60 0538009054B31.2 B29-32 (0-60)

 11194297 32.1  0  30 0538009028B32.1 B29-32 (0-60)

 11194298 33.1  0  50 0538009029B33.1 B33-34 (0-50), wal

 11194298 34.1  0  50 0538009023B34.1 B33-34 (0-50), wal

 11194299 38.1  0  50 0538009096B38.1 B38, 39, 41, 45 (0-50)

 11194299 39.1  0  50 0538009100B39.1 B38, 39, 41, 45 (0-50)

 11194299 41.1  0  50 0538009102B41.1 B38, 39, 41, 45 (0-50)

 11194299 45.1  0  30 0537983267B45.1 B38, 39, 41, 45 (0-50)

 11194300 36.1  0  20 0538009081B36.1 B36 en 42 (0-60)

 11194300 36.2  20  60 0538009091B36.2 B36 en 42 (0-60)

 11194300 42.1  0  50 0538009090B42.1 B36 en 42 (0-60)

 11194301 29.2  30  80 0538009050B29.2 B29, 32, 40 (30-100)

 11194301 32.2  30  80 0538009055B32.2 B29, 32, 40 (30-100)

 11194301 40.2  50  100 0538009097B40.2 B29, 32, 40 (30-100)

 11194301 43.2  50  100 0538009099B43.2 B29, 32, 40 (30-100)

 11194301 45.2  30  80 0537983286B45.2 B29, 32, 40 (30-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020021051/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020021051/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

NEN-EN 16179VoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



18-2090

kuiltjesweg beekbergen, terrein DeHoop, febr 2020

10-02-2020

Nico Verweij

2020021051

B29-32 GSSD toets B33-34 GSSD toets38, 39, 41, 45 GSSD toets 36 en 42 GSSD toets 29, 32, 40 GSSD toets

m-mv 0-60 0-50 0-50 0-60 40-100

2,6 2 2,7 2 2

uitgevoerd

% (m/m) 89,1 89,1 85,2 85,2 87 87 88,8 88,8 93,4 93,4

% (m/m) ds 0,7 0,7 3,5 3,5 3,8 3,8 2,7 2,7 0,9 0,9

% (m/m) ds 99,1 96,3 96 97,3 98,9

% (m/m) ds 2,6 2,6 <2,0 1,4 2,7 2,7 <2,0 1,4 <2,0 1,4

Uitgevoerd

Metalen

mg/kg ds 25 90,12 53 205,4 43 153,2 30 116,3 36 139,5

mg/kg ds <0,20 0,239 - <0,20 0,2254 - 0,23 0,362 - <0,20 0,234 - <0,20 0,241 -

mg/kg ds <3,0 6,928 - <3,0 7,383 - <3,0 6,858 - <3,0 7,383 - <3,0 7,383 -

mg/kg ds 5,7 11,55 - 10 19,67 - 9,1 17,33 - <5,0 7,071 - 6,8 14,07 -

mg/kg ds <0,050 0,05 - <0,050 0,0496 - <0,050 0,049 - <0,050 0,05 - <0,050 0,05 -

mg/kg ds <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 -

mg/kg ds 5,5 15,28 - 4,9 14,29 - 6,9 19,02 - <4,0 8,167 - <4,0 8,167 -

mg/kg ds 23 35,81 - 40 61,26 * 48 72,21 * 50 77,7 * 85 133,8 *

mg/kg ds 59 135,9 - 69 157,7 * 85 186,5 * 59 137,6 - 90 213,6 *

Minerale olie

mg/kg ds <35 122,5 - <35 70 - <35 64,47 - <35 90,74 - <35 122,5 -

PCB

mg/kg ds 0,0065 0,033 * 0,0052 0,0148 - 0,0098 0,026 * 0,0099 0,037 * 0,0067 0,034 *

PAK

mg/kg ds 2 1,981 * 1,3 1,295 - 1,7 1,733 * 2 2,003 * 3,6 3,595 *

kleiner dan of gelijk aan de AW

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde***

PAK 10VROM 

-

*

**

PCB som factor 0.7

olie totaal C10-40

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Molybdeen (Mo)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm

malen, Kaakbreker 

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Certificaatnummer

boring

lutum

BoToVa T12 Toets Wbb grond

projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer
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T.a.v. Arjan Vlasblom
Poppelenburgerstraat 52
4191 ZT  GELDERMALSEN

Datum: 06-Feb-2020

Linge Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 03-Feb-2020

2090

kuiltjesweg beekbergen, terrein DeHoop, febr 2020

18-2090
2020016870/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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Analyse Eenheid

A,B,C

03-Feb-2020

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2020016870/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)1)1)

85.2% (m/m) 90.9 90.0 89.0Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)2)2)2)

14.2kg 14.5 14.0 12.9In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)2)

<4.7mg <8.2 <5.8 <3.7Asbest (som)
2)2)2)2)

<0.4mg/kg ds <0.7 <0.5 <0.4Asbest in grond
2)2)2)2)

<0.4mg/kg ds <0.7 <0.5 <0.4Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)2)

<0.4mg/kg ds <0.7 <0.5 <0.4Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

4

mm kerk (zuidwest), 0.5 m

mm rond receptie-eetzaal, 0.4 m

mm overige bebouwing zuid, 0.5 m

terrein woning nr 45, 0.5 m 11181168

11181167

11181166

11181165
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AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
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Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting
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03-Feb-2020

03-Feb-2020

03-Feb-2020

MP
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11181165 mm A, kerk, deHoop z  50 1565899MGmm kerk (B1-6), 0.5 m mm kerk (zuidwest), 0.5 m

 11181166 mm B, receptie B7, 9  40 1565894MGmm rond receptie-eetzaal, 0.5 m mm rond receptie-eetzaal, 0.4 m

 11181167 mm C, overig zuid, B  50 1580896Moverige bebouwing zuid, B16-24 mm overige bebouwing zuid, 0.5 m

 11181168 mm D, woning nr 45,  50 1519561MGbovengr woning nr 45, B26-28 terrein woning nr 45, 0.5 m
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.
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Monstercode : 6230201
Uw referentie : mm kerk (zuidwest), 0.5 m
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.A.
Datum geanalyseerd : 05-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14210 g
Droge massa aangeleverde monster : 12107 g
Percentage droogrest : 85,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11618,2 97,8 13,3 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 41,5 0,3 11,6 27,95 0 0,0
1-2 mm 35,0 0,3 11,9 34,00 0 0,0
2-4 mm 32,9 0,3 32,9 100,00 0 0,0
4-8 mm 71,8 0,6 71,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 86,0 0,7 86,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11885,4 100,0 227,5 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,4 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 996894
Project omschrijving : 2020016870-18-2090
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ISGK-REKN-JGJF-GYJA Ref.: 996894_certificaat_v1



Monstercode : 6230202
Uw referentie : mm rond receptie-eetzaal, 0.4 m
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : P.J.
Datum geanalyseerd : 06-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14510 g
Droge massa aangeleverde monster : 13190 g
Percentage droogrest : 90,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10979,0 84,9 12,6 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 387,8 3,0 65,9 16,99 0 0,0
1-2 mm 822,2 6,4 189,3 23,02 0 0,0
2-4 mm 240,1 1,9 240,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 221,1 1,7 221,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 248,3 1,9 248,3 100,00 0 0,0
>20 mm 27,5 0,2 27,5 100,00 0 0,0
Totaal 12926,0 100,0 1004,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 0,6 <0,7 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 996894
Project omschrijving : 2020016870-18-2090
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ISGK-REKN-JGJF-GYJA Ref.: 996894_certificaat_v1



Monstercode : 6230203
Uw referentie : mm overige bebouwing zuid, 0.5 m
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 05-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14030 g
Droge massa aangeleverde monster : 12627 g
Percentage droogrest : 90,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12009,1 97,3 12,6 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 72,4 0,6 9,9 13,67 0 0,0
1-2 mm 42,8 0,3 15,3 35,75 0 0,0
2-4 mm 33,8 0,3 33,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 57,0 0,5 57,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 123,9 1,0 123,9 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12339,0 100,0 252,5 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,5 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 996894
Project omschrijving : 2020016870-18-2090
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ISGK-REKN-JGJF-GYJA Ref.: 996894_certificaat_v1



Monstercode : 6230204
Uw referentie : terrein woning nr 45, 0.5 m
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 05-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12940 g
Droge massa aangeleverde monster : 11517 g
Percentage droogrest : 89,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10220,1 90,4 12,6 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 227,6 2,0 52,3 22,98 0 0,0
1-2 mm 357,7 3,2 156,1 43,64 0 0,0
2-4 mm 249,8 2,2 249,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 143,9 1,3 143,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 103,9 0,9 103,9 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11303,0 100,0 718,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,3 <0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 4 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 996894
Project omschrijving : 2020016870-18-2090
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ISGK-REKN-JGJF-GYJA Ref.: 996894_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 5 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 996894
Project omschrijving : 2020016870-18-2090
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ISGK-REKN-JGJF-GYJA Ref.: 996894_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6230201 mm kerk (zuidwest), 0.5 m mm A, kerk -.5 1565899MG

6230202 mm rond receptie-eetzaal, 0.4 m mm B, rece -.4 1565894MG

6230203 mm overige bebouwing zuid, 0.5 m mm C, over -.5 1580896MG

6230204 terrein woning nr 45, 0.5 m mm D, woni -.5 1519561MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 996894
Project omschrijving : 2020016870-18-2090
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ISGK-REKN-JGJF-GYJA Ref.: 996894_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 996894
Project omschrijving : 2020016870-18-2090
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ISGK-REKN-JGJF-GYJA Ref.: 996894_certificaat_v1



T.a.v. Arjan Vlasblom
Poppelenburgerstraat 52
4191 ZT  GELDERMALSEN

Datum: 13-Feb-2020

Linge Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Feb-2020

2090

kuiltjesweg beekbergen, terrein DeHoop, febr 2020

18-2090
2020021063/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



kuiltjesweg beekbergen, terrein DeHoop, febr 2020

1 2

Nico Verweij 1/1

18-2090

2090

Analysecertificaat

12-Feb-2020/22:08

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Feb-2020

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2020021063/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)

88.7% (m/m) 94.7Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)2)

13.5kg 14.7In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)

2.9mg 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)

2.9mg <4.4Asbest (som)
2)2)

0.2mg/kg ds <0.4Asbest in grond
2)2)

0.2mg/kg ds <0.4Gemeten Asbestconcentratie
2)2)

0.2mg/kg ds <0.4Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)

0.2mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

mm E, bovengr gebouwen noord

mm F, terrein noord, onder verharding 11194352

11194350

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Feb-2020

10-Feb-2020

MP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020021063/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11194350 mm E, bovengr opstal  0  40 1580890MGmm E, bovengr gebouwen noord, 0.5 mm E, bovengr gebouwen noord

 11194352 mm F, noord, onder v  50 1580892MGmm F, terrein noord, onder klinkers mm F, terrein noord, onder verharding

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020021063/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020021063/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6238357
Uw referentie : mm E, bovengr gebouwen noord
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 12-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13530 g
Droge massa aangeleverde monster : 12001 g
Percentage droogrest : 88,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9609,1 81,5 13,3 0,14 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 475,0 4,0 96,2 20,25 0 0,0
1-2 mm 509,9 4,3 129,5 25,40 0 0,0
2-4 mm 367,9 3,1 367,9 100,00 1 6,5
4-8 mm 359,1 3,0 359,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 348,2 3,0 348,2 100,00 0 0,0
>20 mm 119,0 1,0 119,0 100,00 0 0,0
Totaal 11788,2 100,0 1433,2 1 6,5

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,2 0,0 0,2

totaal afgerond 0,2 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 0,2 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1000102
Project omschrijving : 2020021063-18-2090
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JZPM-VSNR-AEMY-GRDK Ref.: 1000102_certificaat_v1



Monstercode : 6238357
Uw referentie : mm E, bovengr gebouwen noord
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/02/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

2-4 mm brandwerend board niet hecht chrysotiel 30-60

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1000102
Project omschrijving : 2020021063-18-2090
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JZPM-VSNR-AEMY-GRDK Ref.: 1000102_certificaat_v1



Monstercode : 6238358
Uw referentie : mm F, terrein noord, onder verharding
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.K.
Datum geanalyseerd : 12-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14660 g
Droge massa aangeleverde monster : 13883 g
Percentage droogrest : 94,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12895,8 94,6 12,6 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 16,9 0,1 3,3 19,53 0 0,0
1-2 mm 13,8 0,1 5,5 39,86 0 0,0
2-4 mm 1,8 0,0 1,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 124,2 0,9 124,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 498,1 3,7 498,1 100,00 0 0,0
>20 mm 86,2 0,6 86,2 100,00 0 0,0
Totaal 13636,8 100,0 731,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,3 <0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1000102
Project omschrijving : 2020021063-18-2090
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JZPM-VSNR-AEMY-GRDK Ref.: 1000102_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1000102
Project omschrijving : 2020021063-18-2090
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JZPM-VSNR-AEMY-GRDK Ref.: 1000102_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6238357 mm E, bovengr gebouwen noord mm E, bove 0-.4 1580890MG

6238358 mm F, terrein noord, onder verharding mm F, noor -.5 1580892MG
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Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Beekbergen kuilt jesw eg

projectcode B1 8 -2 0 9 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

250

300

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal roestbruin, bruin, 
sporen grind, edelm an

-100

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal bruin, roestbruin, 
sporen grind, edelm an

-150

-200

leem , sterk zandig, neut raal 
beige, geel, edelm an

-200

-290

leem , sterk zandig, neut raal 
roestbruin, geel, edelm an

-290

-340

zand, zwak silt ig, licht  geel, 
bruin, edelm an

1

2

3

4

5

6

0 2 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

0

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker grijs, 
edelm an

-40

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal roestbruin, bruin, 
m at ig grind, edelm an

-100

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
edelm an

1

2

3

0 3 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, m at ig grind, 
edelm an

1

0 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-50

neut raal bruin, grijs, 
edelm an1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Beekbergen kuilt jesw eg

projectcode B1 8 -2 0 9 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

1

0 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
grijs, bruin, edelm an

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal beige, geel, sporen 
grind, edelm an

1

2

0 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

250

300

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
grijs, bruin, edelm an

-25

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal geel, beige, 
edelm an

-50

-300

leem , sterk zandig, neut raal 
geel, grijs, m at ig roest , 
edelm an

1

2

3

4

5

6

7

1

200

300

1
diam eter 32

grondwaterstand 0

0 8 groenst rook, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-50

-120

leem , sterk zandig, neut raal 
geel, grijs, m at ig roest , 
edelm an

1

2

3



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Beekbergen kuilt jesw eg

projectcode B1 8 -2 0 9 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 9 groenst rook, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, zwak grind, 
edelm an

1

2

1 0 tuin, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

250

300

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, sporen grind, 
edelm an

-50

-150

zand, zwak silt ig, geel, 
bruin, edelm an

-150

-300

zand, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  geel, bruin

1

1 1 tuin, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, zwak grind, 
edelm an

-50

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal geel, grijs, 
edelm an

1

2

3

1 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

250

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-50

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, bruin, m at ig 
kolengruis, edelm an

-80

-200

leem , sterk zandig, neut raal 
geel, grijs, edelm an

-200

-260

zand, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  geel, bruin, 
edelm an

1

2

3

4

5



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Beekbergen kuilt jesw eg

projectcode B1 8 -2 0 9 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
grijs, bruin, zwak 
kolengruis, zwak grind, 
edelm an

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, geel, 
edelm an

1

2

1 4 tegel, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

0

-2

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
edelm an, st raat  zand

-2

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, zwak grind, 
edelm an

-50

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal bruin, geel, 
edelm an

1

2

3

4

5

1 5 tegel, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

0

-2

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
edelm an, st raat  zand

-2

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, zwak grind, 
edelm an

-50

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal bruin, geel, 
edelm an

1

2

3

4

1 6 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

0

-2

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, 
edelm an, st raat  zand

-2

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, zwak grind, 
edelm an

-40

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal bruin, grijs, sporen 
kolengruis, edelm an

-70

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal bruin, grijs, zwak 
grind, edelm an

1

2

3

4

5

6



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Beekbergen kuilt jesw eg

projectcode B1 8 -2 0 9 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 7 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-5

volledig verharding, 
edelm an

-5

-10

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, 
edelm an

-10

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, zwak grind, 
edelm an

1

2

1 8 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
grijs, bruin, sporen wortels, 
resten planten, edelm an

-50

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal geel, bruin, 
edelm an

1

2

3

1 9 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
grijs, bruin, sporen wortels, 
resten planten, edelm an

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal geel, bruin, 
edelm an

1

2

2 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

250

300

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
grijs, bruin, edelm an

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal geel, bruin, zwak 
grind, edelm an

-100

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal geel, grijs, 
edelm an

-150

-300

zand, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  geel, bruin, 
edelm an

1

2

3



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Beekbergen kuilt jesw eg

projectcode B1 8 -2 0 9 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

2 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
grijs, bruin, edelm an

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal geel, bruin, zwak 
grind, edelm an

1

2

2 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, zwak grind, 
edelm an

1

2

2 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

250

0

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal bruin, geel, zwak 
grind, edelm an

-100

-200

leem , sterk zandig, neut raal 
oranje, geel, edelm an

-200

-250

zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
neut raal oranje, edelm an

Achter ingang

1

2

3

4

5

2 4 tuin, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal geel, grijs, 
edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Beekbergen kuilt jesw eg

projectcode B1 8 -2 0 9 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

2 5 tuin, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal geel, grijs, 
edelm an

1

2 6 tuin, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

0

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
roestbruin, grijs, edelm an

-90

-130

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal beige, grijs, 
edelm an

-130

-220

zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, neut raal beige, bruin, 
edelm an

1

2

3

4

5

2 7 tuin, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

0

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
roestbruin, grijs, edelm an

1

2

2 8 tuin, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

0

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
roestbruin, grijs, sporen 
wortels, edelm an

-70

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal bruin, grijs, 
edelm an

1

2

3



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Beekbergen kuilt jesw eg

projectcode B1 8 -2 0 9 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

2 9 groenst rook, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

0

-30

zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, roestbruin, edelm an

-30

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal oranje, geel, zwak 
grind, edelm an

1

2

3

4

5

3 0 groenst rook, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

0

-30

zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, roestbruin, edelm an

-30

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal oranje, geel, zwak 
grind, edelm an

1

2

3

3 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

0

-20

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
beige, bruin, zwak wortels, 
zwak grind, edelm an

-20

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, bruin, zwak 
grind, edelm an

-90

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, zwak 
grind, edelm an

1

2

3

4

5

6

3 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

250

300

0

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
beige, bruin, zwak wortels, 
zwak grind, edelm an

-30

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, bruin, zwak 
grind, edelm an

-80

-150

zand, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  geel, bruin, 
edelm an

-150

-320

zand, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  geel, grijs

1

2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Beekbergen kuilt jesw eg

projectcode B1 8 -2 0 9 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

3 3 , m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
grijs, bruin, sporen puin, 
zwak grind, resten wortels, 
edelm an

Wal m eetpunt  1Wal is circa 
50 cm  hoog. 1.20 cm  
breed. 16 m  lang

1

3 4 , m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
grijs, bruin, sporen puin, 
zwak grind, resten wortels, 
edelm an, wa

Wal m eetpunt  1Wal is circa 
50 cm  hoog. 1.20 cm  
breed. 16 m  lang

1

3 5 groenst rook, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, resten wortels, 
zwak grind, edelm an

1

3 6 groenst rook, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

0

-20

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, m at ig wortels, 
resten planten, edelm an

-20

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal bruin, roestbruin, 
edelm an

-100

-200

zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
neut raal beige, grijs, 
edelm an

Trafo huisje

1

2

3

4

5



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Beekbergen kuilt jesw eg

projectcode B1 8 -2 0 9 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

3 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
grijs, bruin, zwak grind, 
resten wortels, edelm an

1

3 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, roestbruin, zwak 
grind, resten wortels, 
edelm an

1

3 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, roestbruin, m at ig 
grind, resten wortels, 
edelm an

1

4 0 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

0

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, resten wortels, 
zwak grind, edelm an

-100

-200

zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
sporen grind, edelm an

1

2

3

4



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Beekbergen kuilt jesw eg

projectcode B1 8 -2 0 9 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

4 1 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, zwak grind, 
resten planten, resten 
planten, edelm an

1

4 2 groenst rook, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, zwak grind, 
resten planten, resten 
planten, edelm an

1

4 3 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

250

0

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, resten wortels, 
zwak grind, edelm an

-100

-240

zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
sporen grind, edelm an

-240

-290

licht  geel, bruin, edelm an

1

2

3

4

5

4 4 groenst rook, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

250

300

0

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
grijs, roestbruin, resten 
wortels, edelm an

-30

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal beige, grijs, 
edelm an

-120

-310

zand, zwak silt ig, zwak 
hum eus, edelm an

1

2

3



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Beekbergen kuilt jesw eg

projectcode B1 8 -2 0 9 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

4 5 groenst rook, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

0

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
grijs, roestbruin, resten 
wortels, edelm an

-30

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal beige, grijs, 
edelm an

1

2

3

4 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, m at ig grind, 
edelm an

1

4 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, m at ig grind, 
edelm an

1

M 1  Gebouw  1  en kap schuurgras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 0 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
grijs, bruin, m at ig grind, 
sporen puin, resten wortels, 
edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Beekbergen kuilt jesw eg

projectcode B1 8 -2 0 9 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

M 2  overige  gebouw en braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, schep1

M engm onst er huis 4 5 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, edelm an1

M engm onst er kerk gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, neut raal 
bruin, grijs, schep, 
m engm onster kerk

Mengm onster kerk

M engm onst er keuken braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal bruin, grijs, schep

Rond huis 1 en de keuken

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Beekbergen kuilt jesw eg

projectcode B1 8 -2 0 9 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

M engm onst er recept ie braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal bruin, grijs, 
edelm an

1

Overige  huisjes braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal bruin, grijs, schep1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



bijlage D1 

 

  

 

 

kadasterkaart Beekbergen 

foto's 

historische gegevens   

  



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 18-2090

12345
25

Voor een eensluidend uit t reksel, geleverd op 30 januari 2020
De bewaarder van het  kadaster en de openbare registers

Deze kaart  is noordgericht
Perceelnum m er
Huisnum m er
Vastgestelde kadast rale grens
Voorlopige kadast rale grens
Adm inist rat ieve kadast rale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadast rale gem eente
Sect ie
Perceel

Aan dit  uit t reksel kunnen geen bet rouwbare m aten worden ont leend.
De Dienst  voor het  kadaster en de openbare registers behoudt  zich de intellectuele
eigendom srechten voor, waaronder het  auteursrecht  en het  databankenrecht .
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=2476&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3874&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3634&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3659&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3563&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3355&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3169&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=2851&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3185&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3809&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3873&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3803&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3866&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3645&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3441&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3658&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3389&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3259&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3353&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3350&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3401&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3434&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3262&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3114&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3165&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3167&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3183&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3481&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3585&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3336&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3801&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3869&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3868&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3358&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3561&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3352&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=2071&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3237&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3454&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3452&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3168&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3263&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3638&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3806&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3871&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3341&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=2330&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3424&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3629&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=2448&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=2475&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3805&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3822&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3636&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3442&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3008&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3843&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3425&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3255&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3852&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3856&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3456&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3351&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3562&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3482&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3399&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3439&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3238&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3453&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3437&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3498&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3342&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3343&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3388&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3766&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3340&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BBG01&sectie=L&perceelnummer=3646&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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1 Inleiding 

In opdracht van Stichting de Schakel is door Ingenieurs- en adviesburo Kobessen B.V. een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op twee bouwlocaties aan de Stoppelbergweg/ 
Kuiltjesweg te Beekbergen. Het bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de aanvraag 
om een bouwvergunning voor beide locaties. Locatie één heeft een oppervlakte van ca. 240 
m2. Op deze locatie staat nog een houten gebouw dat gesloopt zal worden. Locatie twee 
heeft een oppervlakte van ca. 350 m2. De voormalige bebouwing op deze locatie is 
afgebrand. In de huidige situatie is de locatie onbebouwd en onverhard. De beide locaties 
liggen ca. 100 meter van elkaar en bevinden zich op een kadastraal perceel dat bij de 
gemeente Apeldoorn bekend is onder sectie L, nummer 2852 (coördinaten x = 194,6 en 
y = 461,7). Een kaart met de ligging van de onderzoekslocatie is opgenomen als bijlage 1. 
Een situatietekening van de locatie is als bijlage 2 toegevoegd. 

Doel van het onderzoek is het globaal vaststellen van de bodemkwaliteit. Voor het geval er 
sprake is van een min of meer ernstige verontreinigingssituatie zal een globaal inzicht 
worden verschaft in de aard, plaats en concentratie van de verontreinigende stoffen. Het 
uitvoeren van steekproefsgewijs onderzoek zoals het onderhavige, kan overigens nooit 
volledige zekerheid geven omtrent de milieuhygiënische toestand van de bodem op de 
locatie. 

De opzet van het onderzoek is overeenkomstig de NVN 5740 ̂  Een bodemonderzoek over
eenkomstig de NVN 5740 wordt door de gemeente Apeldoorn verlangd in het kader van een 
aanvraag om een bouwvergunning. 

Het verkennend bodemonderzoek is als volgt gefaseerd. 
- Vooronderzoek naar de (milieuhygiënische) bodemgesteldheid, geohydrologische situatie 

alsmede het vroeger en huidige gebruik van de locatie en directe omgeving. 
- Opstellen van een hypothese omtrent het al dan niet aanwezig zijn van bodemveront

reiniging op de te onderzoeken locatie en indien aanwezig, de aard van de verontreiniging 
en de ruimtelijke verdeling daarvan over de locatie. 

- Opstellen van een onderzoeksstrategie om de gestelde hypothese te toetsen. 
- Uitvoering van het bodemonderzoek volgens de opgestelde onderzoeksstrategie. 

NVN 5740 is de Nederlandse Voomorm voor de onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek, opgesteld door het 
Nederlands Normalisatie-instituut, eerste druk september 1991 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Vroeger en huidig gebruik van de locatie 

De onderzoeklocaties zijn gelegen aan de Stoppelbergweg/Kuiltjesweg te Beekbergen. Op de 
betreffende locatie is sinds 1995 het christelijke opvangcentrum De Schakel gevestigd. 
Daarvoor hebben er respectievelijk een asielzoekersopvang en een jeugdinternaat gezeten. 
Op het terrein bevinden zich enkele verblijfpaviljoens en kantoorgebouwen. In de directe 
omgeving bevinden zich enkele woningen in een bosrijke omgeving. 

2.2 Bodemopbouw en geohydrologie 

Op basis van de gegevens van TNO/DGV (kaartblad 33 west) kan voor de locatie 
Stoppelbergweg/Kuiltjesweg te Beekbergen de volgende bodemopbouw worden verwacht. 

Het stromingspatroon op de Veluwe wordt bepaald door stuwheuvels. Beekbergen bevindt 
zich in gestuwd gebied, ten oosten van een stuwheuvel. Als gevolg van de ligging in 
gestuwd gebied, varieert de bodemopbouw sterk van plaatst tot plaats. Hierdoor, en door het 
ontbreken van een diepe boring in de directe nabijheid van de onderzoekslocatie, kan slechts 
een zeer globaal overzicht van de opbouw van de ondergrond gegeven worden. Door 
stuwing en verschubbing in het gebied kunnen bodemlagen worden scheefgesteld en bestaat 
de mogelijkheid dat bijvoorbeeld de scheidende laag tussen het eerste en tweede water
voerend pakket geen aaneengesloten geheel vormt of zelfs geheel ontbreekt. 

De ondoorlatende basis in de ondergrond komt waarschijnlijk overeen met kleiige afzettingen 
van het mioceen. Hoewel omtrent de verticale doorlatendheid van de miocene klei geen 
gegevens voorhanden zijn, wordt aangenomen dat deze afzetting ondoorlatend is. De diepte 
van de slecht doorlatende basis ten opzichte van het maaiveld bedraagt ter plaatse ca. 120 m. 
Hierboven wordt een watervoerend pakket aangetroffen bestaande uit matig doorlatende plio
cene en oud pleistocene afzettingen en goed doorlatende jongere pleistocene afzettingen. 

De ligging van de zoet/zout watergrens is niet bekend. De gemiddelde hoogste stand van het 
freatische grondwater bevindt zich op een diepte groter dan 5 m-mv. De stromingsrichting 
van het freatisch grondwater is oostelijk tot noordoostelijk gericht, maar kan ter plaatse door 
lokale omstandigheden eventueel afwijken. De transmissiviteit van het watervoerend pakket 
(kD-waarde) wordt op grond van de beschikbare gegevens geschat op ca. 6.000 m2/dag 
(pompproef). 
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Op de Bodemkaart van Nederland van de Stichting Bodemkartering (kaartblad 33 west) 
wordt de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie geclassificeerd als een hoge zwarte 
enkeerdgrond bestaande uit grindig, grof zand. De gemiddelde hoogste grondwaterstand 
bevindt zich dieper dan 0,80 meter beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwater
stand is dieper dan 1,60 meter beneden maaiveld. 

2.3 Bodembedreigende activiteiten en relevante onderzoeken 

Op de onderzoekslocatie is niet eerder een bodemonderzoek verricht, noch zijn er in de 
directe omgeving van de locatie bodemonderzoeken bekend bij de gemeente Apeldoorn. In 
de directe omgeving zijn geen bodembedreigende activiteiten bekend. 
Voor zover bekend, hebben er geen ondergrondse tanks op de onderzoekslocatie gelegen en 
hebben er geen bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden. 

2.4 Hypothese 
Op basis van het vooronderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de betreffende 
locatie wordt de hypothese 'onverdachte locatie' gesteld. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Op basis van het vooronderzoek van de betreffende locatie mag redelijkerwijs worden ver
wacht dat de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie niet is verontreinigd. De onder
zoeksstrategie is gebaseerd op de hypothese 'onverdachte locatie'. 
Uit contact met de gemeente Apeldoorn is gebleken dat voor het onderzoek van locatie 1 de 
grondboringen pal naast de te slopen bebouwing geplaatst kunnen worden. Tevens is door de 
gemeente vastgesteld dat op beide locaties een afzonderlijk onderzoek dient plaats te vinden. 

3.2 Veldwerkzaamheden 

Het aantal te verrichten boringen en te nemen grondmonsters bij verkennend bodemonder
zoek op onverdachte locaties is gerelateerd aan de oppervlakte van de te onderzoeken 
locatie. Per locatie is een afzonderlijk bodemonderzoek verricht. Hierbij zijn per locatie 3 
grondboringen verricht tot 0,5 m-mv en 1 grondboring tot een diepte van ca. 2,0 m-mv. Uit 
het vooronderzoek is gebleken dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand zich dieper dan 
5,0 m-mv bevindt. Dienovereenkomstig is op de locatie geen grondwateronderzoek verricht. 
De boorlocaties zijn aangegeven in de situatietekening (bijlage 2). De bij de boorwerkzaam-
heden vrijgekomen grond is zintuiglijk beoordeeld op verontreinigingen. Per boring is een 
boorbeschrijving gemaakt (zie bijlage 3). 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd, voor zover van toepassing, conform NVN 5740 
(1991) en de aangepaste voorlopige praktijkrichtlijnen (AVPR) voor onderzoek naar 
bodemverontreiniging, welke zijn opgesteld door de Overleggroep Kwaliteitsstandaard 
Bodemonderzoek (OKB, september 1988). 

3.3 Monsterneming en analyse 

Er is per locatie 1 grondmengmonster van de bovengrond geanalyseerd op stoffen overeen
komstig het NVN-pakket bovengrond. Voor de twee locaties samen is tevens 1 grondmeng
monster van de ondergrond geanalyseerd op stoffen overeenkomstig het NVN-pakket onder
grond. In tabel 1 is een overzicht gegeven van de geanalyseerde monsters. Tevens zijn de 
diepten van de monsterneming en de uitgevoerde analyses weergegeven. 
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Tabel 1: overzicht geanalyseerde monsters, diepte monsterneming en uitgevoerde analyses 

monsters 

MM 1 (BI.1,2.1, 3.2,4.1) 

MM2(B5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1) 

MM 3 (B1.2 t/m 1.6, 5.4 t/m 5.6, 5.8, 5.9) 

diepte 

(m-mv) 

0,0 - 0,5 

0,0 - 0,5 

0,5-2,0 

analyse 

NVN 5740-pakket bovengrond 

NVN 5740-pakket bovengrond 

NVN 5740-pakket ondergrond 

Genoemde analyses zijn verricht door het milieulaboratorium Pro Analyse (Sterlab). Mon
sterneming van grond en de chemische analyses van de betreffende monsters zijn uitgevoerd 
volgens NVN 5740 en de eerder genoemde AVPR, voor zover van toepassing. 

De grond(meng)monsters zijn onderzocht op de volgende componenten. 

a. NVN 5740 analysepakket bovengrond (0-0,5 m-mv): 
- zware metalen (lood, zink, cadmium, koper, nikkel, kwik en chroom); 
- arseen; 
- extraheerbare halogeenverbindingen (EOX); 
- minerale olie; 
- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (de 10 PAK uit de Leidraad bodembescher

ming). 

b. NVN 5740 analysepakket ondergrond (0,5-2,0 m-mv): 
- zware metalen (lood, zink, cadmium, koper, nikkel, kwik en chroom); 
- arseen; 
- extraheerbare halogeenverbindingen (EOX); 
- minerale olie. 
- aromaten (5); 
- gechloreerde koolwaterstoffen (9); 
- extraheerbare halogeenverbindingen (EOX). 

Het lutum- en organische stofgehalte worden geschat ter berekening van de toetsingswaarden 
van de geanalyseerde stoffen. 
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Over de in het analysepakket voorkomende stoffen kan het volgende worden opgemerkt. 

- Zware metalen komen van nature in geringe hoeveelheden in de bodem voor, vrijwel altijd 
als verbinding. In die kleine hoeveelheden zijn ze niet schadelijk voor volksgezondheid of 
milieu. Verhoogde gehaltes worden veroorzaakt door een groot scala aan industriële en 
maatschappelijke activiteiten. Metalen worden op grote schaal gebruikt in legeringen, 
kleurstoffen, drukinkt, cosmetica, katalysatoren, accu's, batterijen en vele andere produk-
ten. 

- EOX is een somparameter voor halogeenhoudende stoffen als gewasbeschermingsmiddelen, 
PCB, houtconserveringsmiddelen etc. 

- Minerale olie is een mengsel van koolwaterstoffen en omvat zowel aardolie als vele 
afgeleide produkten daarvan zoals benzine, huisbrandolie etc. 

- PAK omvatten een groot aantal verbindingen die met name worden aangetroffen in kool
teer, asfalt, bitumen, pek, creosoot, diverse oliesoorten en dakbedekkingsmateriaal. Verder 
worden PAK gevormd bij diverse verbrandings- en chemische processen. In totaal 10 
individuele PAK zijn in de toetsingstabel van de Leidraad Bodembescherming opgenomen. 

- De vluchtige aromatische koolwaterstoffen, waarvan de gehaltes aan benzeen, tolueen, 
ethylbenzeen en xylenen worden bepaald, worden onder andere gebruikt als oplosmiddel 
voor rubber, harsen, vetten etc, als verdunningsmiddel voor verf, lijm en kleurstoffen 
(vooral tolueen en xyleen), als ontvettingsmiddel en in benzine (vooral benzeen). 

- Gechloreerde koolwaterstoffen worden veelal toegepast als oplos- en ontvettingsmiddel. 
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4 Resultaten 

4.1 Bodemopbouw 

Globaal bestaat de bodem tot ca. 0,5 m-mv uit matig fijn, licht humeus, matig siltig zand en 
tot ca. 2,0 m-mv uit matig grof, licht grindig, matig tot zwak siltig zand. De boorbeschrij-
vingen zijn opgenomen als bijlage 3. 

4.2 Zintuiglijke waarnemingen 

Er is tijdens de boorwerkzaamheden zintuiglijk bij de boring B4 en B8 in de bovengrond een 
lichte tot zeer lichte aanwezigheid van puin en/of kooldeeltjes waargenomen. Bij boring B3 
is een sterke aanwezigheid van puin geconstateerd in de bovenste 0,05 meter van de bodem. 
Zintuiglijk zijn er geen andere verontreinigingen geconstateerd. 

4.3 Analyseresultaten en interpretatie 

De laboratoriumanalysecertificaten zijn bijgevoegd als bijlage 4. Een overzicht van de analy
seresultaten wordt gegeven in tabel 2. De resultaten zijn getoetst aan de interventiewaarden 
bodemsanering zoals die vermeld zijn in de Circulaire Interventiewaarden Bodemsanering, 
opgenomen in Staatscourant nr. 95, d.d. 24 mei 1994. De Interventiewaarden Bodemsane
ring worden per 9 mei 1994 gehanteerd om te beoordelen of er sprake is van ernstig gevaar 
voor de volksgezondheid of het milieu. In bijlage 5 is een nadere beschouwing gegeven van 
de stoffen met concentraties boven de streefwaarde. 

De streef- en interventiewaarden zijn afhankelijk van het bodemtype, doordat zij gekoppeld 
zijn aan het organische stof- en lutumgehalte van de bodem. Dit is vastgelegd in zogenaamde 
bodemtypecorrectieformules. Het organische stof- en lutumgehalte van de grondmeng-
monsters van de bovengrond MMl zijn geschat op respectievelijk 4% en 1% en dat van het 
mengmonster van de ondergrond MM3 op respectievelijk 1 % en 1 %. 
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Tabel 2: overschrijdingstabel monsters 

monster 

diepte monsterneming (m-mv) 

% organische stof 

% lutum 

metalen 
cadmium 
chroom 
koper 
nikkel 
lood 
zink 
kwik 

arseen 

minerale olie (inclusief florisil behandeling) 

EOX* 

PAK VROM (10) 

vluchtige aromaten 
benzeen 
tolueen 
ethylbenzeen 
xylenen 
naftaleen 

chloorkoolwaterstoffen 
dichloormethaan 
trichloormethaan 
tetrachloormethaan 
trichlooretheen 
tetrachlooretheen 
1,1-dichloorethaan* 
1,2-dichloorethaan 
1,1,1-trichloorethaan* 
1,1,2-trichloorethaan* 

MM 1 

0,0 - 0,5 

3 

1 

-

-

-

-

-

MM 2 

0,0 - 0,5 

3 

1 

-

-

S-N 

+ 
S-N 

MM 3 

0 ,5-2 ,0 

1 

1 

-

-

-

-

-

-

de gemeten waarde is kleiner dan detectiegrens en/of kleiner dan streefwaarde 
S-N de gemeten waarde ligt tussen de streefwaarde en het criterium voor nader onderzoek 
N-I de gemeten waarde ligt tussen criterium voor nader onderzoek en de interventiewaarde 
> I de gemeten waarde overschrijdt de interventiewaarde 
* de streef- en interventiewaarden zijn voor deze parameter niet vastgesteld 
+ de onderzochte parameter is in verhoogde concentratie vastgesteld 
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5 Samenvatting en conclusies 

In opdracht van Stichting de Schakel is door Ingenieurs- en adviesburo Kobessen B.V. een 

verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op twee bouwlocaties aan de Stoppelbergweg/ 

Kuiltjesweg te Beekbergen. Het bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de aanvraag 

om een bouwvergunning voor beide locaties. Locatie één heeft een oppervlakte van ca. 240 

m2. Op deze locatie staat nog een houten gebouw dat gesloopt zal worden. Locatie twee 

heeft een oppervlakte van ca. 350 m2. De voormalige bebouwing op deze locatie is 

afgebrand. In de huidige situatie is de locatie onbebouwd en onverhard. De beide locaties 

liggen ca. 100 meter van elkaar en bevinden zich op het kadastrale perceel dat bij de 

gemeente Apeldoorn bekend is onder sectie L, nummer 2852. 

5.1 Samenvatting 

Op basis van de informatie uit het vooronderzoek heeft een verkennend bodemonderzoek 

plaatsgevonden met als hypothese 'onverdachte locatie'. 

Verkennend bodemonderzoek onverdachte locatie 

Grondmengmonster MM1 (0,0-0,5 m-mv) 

In het mengmonster van de bovengrond MM1 zijn geen overschrijdingen van de streefwaar

de geconstateerd voor de onderzochte stoffen. 

Grondmengmonster MM2 (0,0-0,5 m-mv) 

In het mengmonster van de bovengrond MM2 is een overschrijding van de streefwaarde 

geconstateerd voor minerale olie (98 mg/kg ds) en PAK's totaal (10 van VROM) (6,2 mg/kg 

ds). Tevens is het EOX-gehalte licht verhoogd aangetoond (0,3 mg/kg ds). 

Grondmengmonster MM3 (0,5-2,0 m-mv) 

In het mengmonster van de ondergrond MM3 zijn geen overschrijding van de streefwaarde 
voor de onderzochte stoffen geconstateerd. 

5.2 Conclusies 

Een overschrijding van de streefwaarde voor PAK-totaal, zoals geconstateerd in het 

grondmengmonster van de bovengrond MM2 (0,0-0,5 m-mv), wordt bij bodemonderzoeken 

in humusarme zandgronden (laag organisch stofgehalte) frequent aangetroffen. 

10 



Zintuiglijk zijn in de bovengrond bij de grondboring B8 aanwijzingen gevonden die wijzen 

op een verhoging van de PAK-concentratie (bijvoorbeeld sintels, kooldeeltjes, puin). 

Voor de licht verhoogde concentratie minerale olie en het licht verhoogde EOX-gehalte in 

het mengmonster van de bovengrond MM2 is uit dit onderzoek geen potentiële oorzaak 

gebleken. 

Volgens de NVN 5740 wordt een locatie als verontreinigd beschouwd als in een (meng)mon-

ster stoffen aanwezig zijn in een concentratie hoger dan de streefwaarde. In het onderhavige 

onderzoek zijn in het grondmengmonster van de bovengrond MM2 overschrijdingen van de 

streefwaarde geconstateerd. De hypothese 'onverdachte locatie' dient op basis van het 

bovenstaande resultaat formeel gezien verworpen te worden. 

De interventiewaarde en/of het criterium voor het instellen van een nader onderzoek wordt 

echter voor geen van de onderzochte stoffen in de vaste bodem overschreden. Als zodanig is 

er geen aanleiding voor het uitvoeren van nader onderzoek en/of het treffen van milieuhygi

ënische maatregelen in het kader van de aanvraag om een bouwvergunning. 

Met betrekking tot eventueel op de locatie vrijkomende en af te voeren grond is, op basis 

van de huidige wet- en regelgeving, de bovengrond, met concentraties aan stoffen boven de 

streefwaarde, elders niet vrij toepasbaar. Bij afvoer van deze grond van de locatie is een 

ontheffing in het kader van de Provinciale milieuverordening Gelderland (PmG) vereist. In 

de huidige situatie dient rekening te worden gehouden met extra kosten voor afvoer naar een 

daartoe geëigende inrichting of 'hergebruikwerk' (geluidswal en dergelijke). 

11 
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Boorbeschrijvingen Bijlage 3\blad 1 

Projectomschrijving: Stoppelbergweg 40 te Beekbergen 
Projectnummer: P386.01 
Datum veldwerk: 30 november 1995 

Classificatie van de bodemmonsters op basis van NEN 5104: Geotechniek, classificatie van onverharde grondmonsters 

Gebruikte afkortingen Benoeming zand en grindfractie op basis van zand/grindmediaan 

G = grind g = grindig 1 = zwak Z(105) = uiterst fijn zand G(5,6) = fijn grind 
Z = zand z = zandig 2 = matig Z(150) = zeer fijn zand G(16) = matig grof grind 
L = leem s = siltig 3 = sterk Z(210) = matig fijn zand G(63) = zeer grof grind 
K = klei k = kleiïg 4 = uiterst Z(300) = matig grof zand 
V = veen h = humeus Z(420) = zeer grof zand 

m = mineraal arm Z(2000) = uiterst grof zand 

LITHOLOGIE MONSTERS 
boring 

nummer 

1 

2 

3 

4 

5 

Bovenkant 
laag 

(m-mv) 

0,0 

0,5 

1.2 

1,6 

1,7 

0,0 

0,45 

0,0 

0,05 

0,0 

0,0 

0,1 

0,45 

Onderkant 
laag 

(m-mv) 

0,5 

1,2 

1,6 

1,7 

2,0 

0,45 

0,5 

0,05 

0,5 

0,5 

0,1 

0,45 

1,3 

Hoofd
bestanddeel 

Z(210) 

Z(300) 

Z(300) 

Z(420) 

Z(300) 

Z(210) 

Z(300) 

Z(210) 

Z(210) 

Z(300) 

Z(210) 

Z(210) 

Z(300) 

Toevoegsel 

s4 

s3 

si 

slgl 

slgl 

s4 

si 

s4 

s4 

sl2 

si 

s2 

s4 

Kleur 

bruin 

donker bruin 

geel/bruin 

bruin 

geel/bruin 

bruin 

bruin 

donker bruin 

bruin 

bruin/grijs 

bruin/zwart 

bruin/zwart 

donker bruin 

Opmerkingen 

humus ca. 5% 

humus ca. 3% 

humus ca. 3 %, lichte aanwezig
heid kooldeeltjes 

humus ca. 3% 

humus ca. 3% 

humus ca. 3% 

humus ca. 5-10% 

humus ca. 5% 

humus ca. 3% 

Monster 
nummer 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

2.1 

2.2 

3.1 

3.2 

4.1 

5.1 

5.2 

5.3 

Bovenkant 
monster 
(m-mv) 

0,0 

0,5 

1,0 

1,2 

1,5 

1,6 

1,7 

0,0 

0,45 

0,0 

0,05 

0,0 

0,0 

0,1 

0,45 

Onderkant 
monster 
(m-mv) 

0,5 

1,0 

1,2 

1,5 

1,6 

1,7 

2,0 

0,45 

0,5 

0,05 

0,5 

0,5 

0,1 

0,45 

0,5 

Opmerkingen 

sterke aanwezigheid puin, lichte 
aanwezigheid kooldeeltjes 

lichte tot zeer lichte aanwezig
heid puin en kooldeeltjes 



Boorbeschrijvingen Bijlage 3\blad2 

Projectomschrijving: 
Projectnummer: 
Datum veldwerk: 

Stoppelbergweg 40 te Beekbergen 
P386.01 
30 november 1995 

LITHOLOGIE MONSTERS 
boring 

nummer 

6 

7 

8 

Bovenkant 
laag 

(m-mv) 

1,3 

1,5 

1,55 

1,8 

0,0 

0,0 

0,0 

Onderkant 
laag 

(m-mv) 

1,5 

1,55 

1,8 

2,0 

0,5 

0,5 

0,5 

Hoofd
bestanddeel 

Z(300) 

Z(300) 

Z(300) 

Z(300) 

Z(300) 

Z(300) 

Z(300) 

Toevoegsel 

s2 

s2 

s2 

s2 

s3gl 

s3gl 

s2gl 

Kleur 

licht bruin 

grijs 

bruin 

licht bruin 

bruinyzwart 

bruin/zwart 

donker bruin 

Opmerkingen 

humus ca. 3% 

humus ca. 3% 

humus ca. 3% 

Monster 
nummer 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

6,1 

7.1 

8.1 

Bovenkant 
monster 
(m-mv) 

0,5 

1,0 

1,3 

1,5 

1,55 

1,8 

0,0 

0,0 

0,0 

Onderkant 
monster 
(m-mv) 

1,0 

1,3 

1,5 

1,55 

1,8 

2,0 

0,5 

0,5 

0,5 

Opmerkingen 

lichte aanwezigheid puin 
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

Bijlage 4/blad 1 
A N A L Y S E 

I L I E U L A B O R A T O R I U M 

Datum 
R e f e r e n t i e 
Monsternemer 
Opmerking 

0 7 / 1 2 / 9 5 Datum o n d e r z o e k : 0 1 / 1 2 / 9 5 Rapportnummer: 9511-2441 
- , P38S.01 

BM 
H e r z i e n e v e r s i e 

Analyse Eenheid 

Droge-stofgehalte 90.3 89.7 91.4 

Cadmium (Cd) 
Chroom (Cr) 
Koper (Cu) 
Nikkel (Ni) 
Lood (Pb) 
Zink (Zn) 
Kwik (Hg) 
Arseen (As) 

Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen 
Naftaleen 
Som aromaten (BTEX) 

Dichloormethaan 
Trichloormethaan 
Tetrachloormethaan 
Trichlooretheen 
Tetrachlooretheen 
1,1-Dichloorethaan 
1,2-Dichloorethaan 
1,1,1-Trichloorethaan 
1,1,2-Trichloorethaan 
Som CKW 

Minerale olie (GC) C10-C16 
Minerale olie (GC) C16-C22 
Minerale olie (GC) C22-C30 
Minerale olie (GC) C30-C40 
Minerale olie (GC) totaal 

EOX 

Naftaleen 
Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(ghi)peryteen 
Indeno(123-cd)pyreen 
PAK's Totaal VROM (10) 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

< 0 
6 

< 5 
5 
10 
33 
< 0 

< 10 

. 
-
-
-

< 50 

< 0 

< 0 
0 

< 0 
0 
0 
0 

< 0 
0 
0 
0 
0 

40 
7 
0 
3 

10 

1 

010 
011 
0050 
025 
014 
014 
010 
020 
017 
025 
13 

< 0.40 
6.3 
11 

< 5.0 
40 
57 
< 0.10 

< 10 

< 15 
< 10 
67 
96 * 
170 

0.3 

0.018 
0.63 
0.071 
0.99 
0.50 
0.49 
0.42 
1.6 
0.75 
0.78 
6.2 

< 0.40 
< 5.0 
< 5.0 
< 5.0 
< 10 

7.7 
< 0.10 

< 10 

< 0.050 
< 0.050 
< 0.050 
< 0.050 
< 0.010 

-

< 0.0050 
< 0.0050 
< 0.010 
< 0.0050 
< 0.0050 
< 0.0050 
< 0.0050 
< 0.0050 
< 0.0050 

-

. 
-
-
-

< 50 

< 0.1 

Zie bijlage met opmerking(en) bij de resultaten 

1: MM 1 (0,0 - 0,5 m-mv) (B1.1, 
2: MM 2 (0,0 - 0,5 m-mv) (B5.1, 
3: MM 3 (0,5 - 2,0 m-mv) (BI.2, 

2.1, 
5.2, 
1.3, 

3.2, 
6.1, 
1.4, 

4.1) 
7.1, 8.1) 
1.5, 1.6,5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9) 
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Nadere beschouwing van stoffen die de streefwaarde overschrijden Bijlage 5 

Analyse 

Grondmengmonster MM 2 (0.0 

minerale olie 
EOX 
PAK's Totaal VROM (10) 

Toetsing 
Resultaat Eenheid Standaard Absoluut 

0.5 m-mv) (B5.2. 5.2. 6.1. 7.1. 8.1) 

98 mg/kg ds S-N 4.9S 
0.3 mg/kg ds 
6.2 mg/kg ds S-N 16S 

-.—.,-^=:.^——.—T. —•..-.?.ï-i±=rr. : 

Relatief 

8.0%S-N 

75XS-N 
= 

Streef Nader 
waarde onderzoek 

20 1000 

0.4 8.2 

Interv 
waarde 

2000 

16 

De toetsingswaarden hebben de volgende betekenis: 
S = streefwaarde = niveau waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit; 
N = criterium voor het instellen van een nader onderzoek ((S + I)/2); 
I = interventiewaarde = niveau waarbij sprake is van een ernstige (bodem)verontreiniging. 

NM = niet meetbaar 



Bi j l age 6 /b lad 1 

Gemeenten: Apeldoorn 
Bi uuiiileh 

-fipe • 
ï ö o r s t 

FORMULIER HISTORISCHE GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN GESCHIKTHEIDSVERKLARING 
BODEMKWALITEIT. 

GEBRUIK VAN HET TERREIN. 

1. Wie is de eigenaar van het 
bouwperceel? 

Wat is het adres van de eige
naar? 

Telefoonnummer eigenaar? 

Wat is het adres van het 
bouwperceel? 

Kadastrale situatie 

Aard van het bouwwerk 

Hoeveel bedraagt het te be
bouwen oppervlakte (in m2)? 

2. Wat is het huidige gebruik 
van het terrein? 

3. Is het vroegere gebruik be
kend? 

4. Is (was) het terrein in ge
bruik als bedrijfsterrein? 

5. Wat voor een bedrijf was hier 
gevestigd? 

6. Welke bedrijfsactiviteiten 
hebben plaatsgevonden? 

7. Met welke stoffen is gewerkt? 

8. Is de plaats van de bedrijfs
gebouwen/bedrij fsactiviteiten 
bekend? 
(Zo ja, op kaart aangeven) 

1 

C) ' 

^ r - ^ é - *Li<3 J V-A-? 
/ / 

Gemeente ^i-'pA^cx^/th sectie L Xcf S ~. 

'1\JU;^,- ijK-wCO Zt '^^i''0\.'-J V€vU<d'^>^^% 

£ b3- 'S-

Sinds 

- Woningbouw 19 
- Natuurgebied 19 
- Bedrijfsterrein 19 
- Agrarisch 19 
- Braakliggend 19 

0 Nee (door naar vraag 9) 
«= Ja, namelijk: IftéLÓé CPfVei1*'K cL<'t<k-'&OC/), 

e Nee (door naar vraag 9) 
0 Ja (verder gaan met vraag 5) ; indien bekend 

invullen. 



OPHOGINGEN VAN HET TERREIN. 

9. 

10. 

Is er grond of ander materi
aal in of op de bodem van het 
terrein gebracht? 

Zijn er aanwijzingen dat het 
mogelijk verontreinigd mate
riaal betreft? 

0 Nee (door naar 
0 Ja, namelijk: 
0 Afkomstig van: 

In 19 
« Onbekend 

Biilase 6/blad 2 

vraag 11) 

kE& 

OVERIGE ACTIVITEITEN OP HET TERREIN. 

11. 

12. 

13. 

Vinden er op dit moment acti
viteiten plaats, zoals: 
- bodemlozingen 
- afvalopslagen/storten 
- verbranden van afval e.d. 
- opslag kunstmest 
- opslag bestrijdingsmiddelen 
- anders, namelijk 

Hebben er op het perceel in 
het verleden activiteiten 
plaatsgevonden, zoals: 
- bodemlozingen 
- afvalopslagen/storten 
- verbranden van afval e.d. 
- opslag kunstmest 
- opslag bestrijdingsmiddelen 
- anders, namelijk 

Heeft de bouwaanvraag betrek
king op een oppervlakte waar 
de onder 3.1 en 12 genoemde 
activiteiten plaatsvin
den/hebben plaatsgevonden? 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Nee 
Ja, 

& Nee 
O Nee 
& Nee 
e Nee 
9 Nee 

a Nee 
6 Nee 
9- Nee 
0» Nee 
0- Nee 

namelijk: 

0 
0 
0 
0 
0 

Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 

OLIETANKS. 

14. 

15. 

Is een olietank aanwezig (ge
weest) ? 

Is de tank verwijderd of 
schoongemaakt? 

0 Ja, bovengronds/ondergronds 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 

• Nee (door naar vraag 17) 
0 Onbekend (door naar vraag 17) 

0 Nee 
0 Ja, verwijderd, door: 

in 19 
0 Ja, schoongemaakt, door: 

in 19 

16. Is de bodem ter plaatse van 
de tank gecontroleerd op 
eventuele verontreiniging? 

0 Nee 
0 Ja (gegevens bijvoegen) 

EERDER UITGEVOERD BODEMONDERZOEK/SANERING. 

17. Is er eerder bodemonderzoek 
op het terrein verricht of in 
de nabije omgeving? 

13. Is hierbij bodemverontreini
ging geconstateerd? 

9 Nee (door naar vraag 20) 
0 Ja (gegevens bijvoegen) 
0 Onbekend 

0 Nee 
0 Ja, namelijk: 
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Inleiding 

Door de heer Goudkuil uit Apeldoorn is bij opdracht van 
2 september 1997 opdracht verleend tot het instellen van een 
bodemonderzoek ter plaatse van een lokatie aan de Kuiltjesweg 
55 te Beekbergen, [gemeente Apeldoorn.] 
Voor de ligging van de onderzoekslokatie wordt verwezen naar 
bijlage l. 
De inrichting van de lokatie met de boringen is weergegeven in 
bijlage 2. 

De lokatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermings
gebied. 
Aanleiding tot het laten instellen van een bodemonderzoek is 
het in een eerder stadium laten verwijderen van 3 ondergrondse 
olietanks en het nog willen laten verwijderen van een olietank 
op het perceel. 

Doel van het onderzoek is het vaststellen van eventuele 
verontreiniging van grond met minerale olie op de plaats waar 
de ondergrondse olietanks hebben gelegen, danwei waar de 
ondergrondse olietank nog ligt. 

Uit de verstrekte gegevens door de opdrachtgever, kan worden 
uitgegaan van een verdacht terrein, door de aanwezigheid van 
(verwijderde) ondergrondse olietanks. Hieruit is de hypothese 
gesteld, dat de onderzoekslokatie verdacht is. 

In de volgende hoofdstukken zal achtereenvolgens worden 
ingegaan op de verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden 
en de resultaten van het onderzoek. In het laatste hoofdstuk 
worden de bevindingen geïnterpreteerd, alsmede conclusies 
getrokken over de actuele kwaliteit van de grond en het 
grondwater op de lokatie. 

Bolnwa Eco Systems BV Mlllenadvi»»- en ondarioekaburaaa 



2. Inventarisatie 

De onderzoekslokatie ligt aan de Kuiltjesweg te Beekbergen. 
De reden van het onderzoek is de verwijdering van drie 
olietanks op het perceel, en het nog laten verwijderen van een 
ondergrondse olietank op het perceel. 

Op het te onderzoeken perceel bevindt zich evangelisch 
opvangcentrum "De Schakel". De gezamenlijke oppervlakte van de 
vier deellokaties is ca. 75 m2. 

Uit informatie van de opdrachtgever, is gebleken dat het 
perceel tot nu toe een bestemming heeft gehad als evangelisch 
opvangcentrum. Verder is gebleken dat er op het perceel vier 
ondergrondse olietanks aanwezig zijn, waarvan er drie reeds 
zijn verwijderd. De vierde olietank zal binnenkort worden 
verwijderd. 

Opzet van het onderzoek is de lokaties te onderzoeken waar de 
ondergrondse olietanks hebben gelegen, om vast te stellen of de 
grond ter plaatse van de ondergrondse olietanks verontreinigd 
is met minerale olie. 

Uit voorgaande informatie kan worden opgemaakt, dat door 
gepleegde aktiviteiten op de lokatie er milieubelastende 
faktoren aanwezig kunnen zijn. 
Daarom is het onderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie 
bij verkennend onderzoek zoals is beschreven in de NVN-5740. 

Op de situatie [bijlage 1] is de betreffende lokatie welke 
is onderzocht aangegeven. 



3. Uitgevoerd veld- en laboratoriumonderzoek 

Ten behoeve van het onderzoek is een programma voor veld- en 
laboratoriumonderzoek opgesteld. 
Het veldwerk, de analyses en de voorbehandeling zijn uitge
voerd conform de geldende NEN- en NVN-normen. 

De veldwerkzaamheden zijn op 02-09-1997 uitgevoerd en hebben 
bestaan uit: [voor situatie van de boringen zie bijlage 2] 

- het verrichten van 16 handboringen variabel van 0 - 5.0 m 
beneden maaiveld [-m.v.] 

- het zintuiglijk beoordelen van de uit de boringen vrij
komende grond op bodemkundige eigenschappen en op eventueel 
aanwezige verontreinigingskenmerken; 

Uit het materiaal van de boringen 1 t/m 16 zijn verschillende 
mengmonsters samengesteld uit verschillende bodemlagen, deze 
mengmonsters met de verschillende analyses zijn: 

1.0 m-mv, min. olie] bij gebouw nr.l 
1.0 m-mv, min. olie] bij gebouw nr.10 
1.0 m-mv, min. olie] bij gebouw nr.19 
1.0 m-mv, min. olie] bij gebouw nr.14 
- 3.0 m-mv, min. olie] bij gebouw nr.l 
- 3.0 m-mv, min. olie] bij gebouw nr.10 
- 3.0 m-mv, min. olie] bij gebouw nr.19 
- 3.0 m-mv, min. olie] bij gebouw nr.15 

MM1 
MM1 
MM1 
MM1 
MM2 
MM2 
MM2 
MM2 

BI t/m B4 
B5 t/m B8 
B9 t/m B12 
B13 t/m B16 
BI t/m B4 
B5 t/m B8 
B9 t/m B12 
B13 t/m B16 

[0 
[0 
[0 
[0 
[ 1 
[ 1 
[ 1 
[ 1 

-
-
-
-

0 
0 
0 
0 

Op de onderzochte lokatie is tot op een diepte van 5.0 m-mv 
geen grondwater aangetroffen, daarom is het grondwatermonster 
komen te vervallen. 

Tijdens het onderzoek is gelet op afwijkingen, die duiden op 
de aanwezigheid van milieuvreemde en/of schadelijke stoffen. 

De bemonstering en analyse zijn uitgevoerd op basis van de 
NVN 5740 norm voor niet-verdachte lokatie. 
De situatie van de boringen zijn aangegeven op de bijlage 2. 
Per boring is een profielbeschrijving gemaakt, welke zijn ver
meld in de bijlage 3. 
Monstername van de grond heeft in principe plaats gevonden per 
geboorde laag van 0.5 m. 
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4. Resultaten veldonderzoek 

De resultaten van de bodemkundige beoordeling van de boringen 
zijn weergegeven in de vorm van boorprofielen met beschrijving 
[bijlage 3]. 

De boringen zijn verspreid over het perceel genomen, op de 
plaatsen waar de ondergrondse olietanks hebben gelegen. 
De bodemopbouw bestaat uit een bovenlaag van donker bruine 
grond met wortels en iets puin van 0 - 0.3 m-mv, een laag geel 
licht bruin zand met wortels van 0.3 - 1.0 m-mv, een laag geel 
bruin leemhoudend zand van 1.0 - 2.3 m-mv, een laag geel licht 
bruin zand van 2.3 - 2.6 m-mv, een laag geel bruin leemhoudend 
zand van 2.6 - 2.9 m-mv en een laag geel lichtbruin zand 
van 2.9 - 5.0 m-mv. 

De boringen tot 2.0 m-mv worden in trajecten van ten hoogste 
0.5 m bemonsterd, of anders afhankelijk van de 
veldwaarnemingen. 

De boringen worden verdeeld over de onderzoekslokatie, waarbij 
tijdens het onderzoek naar aanleiding van aangetroffen 
bevindingen, de strategie aangepast kan worden. 

Tijdens het veldonderzoek zijn bij enkele boringen zintuiglijke 
verontreinigingskenmerken waargenomen van lichte oliesporen, 
zie bijlage 3. 

De toegepaste methoden met betrekking tot het veldwerk en het 
laboratoriumonderzoek van de grondmonsters zijn beschreven in 
bijlage 4. 



5. Resultaten i ̂ nT-atoriumonderzoek Ê 

De grondmengmonsters zijn volgens de NVN-5740 geanalyseerd door 
het STERlaboratorium van ACMAA te Hengelo op de onderstaande 
componenten en toetsingswaarden. 
De analyseresultaten van de monsters zijn weergegeven in 
bijlage 5. 

5.1 Toetsingskader 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het kader uit de 
Interventiewaarden Bodemsanering, waarin een toetsingskader 
staat vermeld voor een aantal verontreinigende stoffen waarbij 
men onderscheid maakt in twee toetsingswaarden met concen
tratieniveau : streefwaarde [S] en interventiewaarde [I] . 
De streef- en de interventiewaarde zijn gerelateerd aan het 
humus- en lutumgehalte van de grondmonsters. 

[S] treefwaarde : geldt als referentiewaarde en komt overeen 
met de gemiddelde achtergrondconcentratie 
waarbij er sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. 

[I]nterventiewaarde: is te beschouwen als de toetsingswaarde, 
waarboven afhankelijk van de situatie 
en/of er risico is voor schade aan de 
volksgezondheid en het milieu, veelal een 
saneringsonderzoek c.q. sanering wordt 
uitgevoerd.[>25 m3 grond of >100 ra3 
grondwater] 

1/2[S+I]=[N]ader : bij gehaltes boven deze grens is er sprake 
onderzoek van een matige verontreiniging en dient 

een nader onderzoek [N] uitgevoerd te 
worden naar de aard en de omvang van de 
verontreiniging. 

5.2 Analyses 

De grondmonsters van de boven- en de ondergrond zijn 
geanalyseerd op het analysepakket van de NVN-5740, de 
analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 5. 

De monsters zijn geanalyseerd op de parameters: 

* bovengrond * ondergrond 
- droge stof - droge stof 
- organische stof - organische stof 
- minerale olie - minerale olie 



Grond 7 

De grondmengmonsters zijn getoetst aan de toetsingswaarden met 
gehaltes in mg/kg droge stof.[zie bijlage 5] 
In de onderzochte grondmonsters van de bovengrond zijn 
licht[>S] verhoogde concentraties ten opzichte van de 
streefwaarde aangetoond, deze zijn: 

- MM1[BI t/m B4]: minerale olie [>S] 

- MM1[B5 t/m B8]: minerale olie [>S] 

De overige gemeten gehalten zijn lager dan de streefwaarde 
en/of de detektiegrenzen. 

In de onderzochte grondmonsters van de ondergrond zijn geen 
verhoogde concentraties ten opzichte van de streefwaarde aange
toond van de parameter minerale olie. 

Dit blijkt uit de analyseresultaten, welke getoetst zijn aan de 
toetsingstabel uit de Interventiewaarden Bodemsanering. 

Opgemerkt dient te worden, dat bij analyses van mengmonsters 
de gehalten in individuele deelmonsters, zowel hoger dan lager 
kunnen zijn dan het gemeten gehalte in het mengmonster. 

Grondwater 

Op de onderzochte lokatie is tot op een diepte van 5.0 m-mv 
geen grondwater aangetroffen. Daarom is het grondwatermonster 
komen te vervallen. 

Bovenstaande concentraties zijn getoetst aan de toetsingstabel 
uit de Interventiewaarden Bodemsanering. 
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor volks
gezondheid en milieu. 
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Toetsing van de onderzoekshypothese 2. 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de hypothese, dat 
er wordt uitgegaan van een verdachte lokatie, gehandhaafd. 
Met betrekking tot de gevolgde onderzoeksstrategie wordt 
gesteld dat op basis van de beschikbare gegevens, de strategie 
voldoende van opzet is geweest om de toetsing te verrichten. 
Indien er sprake is van een noodzaak om te saneren wordt ver
volgens de saneringsurgentie bepaald op basis van de beoor
deling van de actuele blootstellingsrisico's van verontreini
gende stoffen. 

6. Conclusie 

In opdracht van de heer Goudkuil uit Apeldoorn heeft Boluwa Eco 
Systems bv een verkennend bodemonderzoek verricht naar 
eventuele aanwezigheid van verontreiniging van grond en 
grondwater van een lokatie aan de Kuiltjesweg 55 te Apeldoorn. 

Voor de opzet van het onderzoek is uitgegaan van een opzet voor 
een verdachte lokatie op basis van de NVN-5740 norm en op het 
analysepakket van de NVN-5740. 

Uitgevoerd zijn in totaal 16 boringen tot een variabele diepte 
van 0 tot 5.0 m-mv. [zie bijlage 3] 

Geanalyseerd zijn 4 grondmengmonsters[MM1] bovengrond 
[0 - 1.0 m] en 4 grondmengmonsters[MM2] ondergrond 
[1.0 - 3.0 m]. 

Op basis van de resultaten van het onderzoek kan geconclu
deerd worden, dat er in de bovengrond [MM1-B1 t/m B4 en 
MM1- B5 t/m B8] licht[>S] verhoogde gehalten zijn aangetoond 
van minerale olie. Gezien de geringe verhogingen behoeven deze 
geen beperkingen te geven. 

In de ondergrond[MM2] zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 
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6.1 Aanbeveling 2. 

Volgens het toetsingskader uit de Interventiewaarden 
Bodemsanering gedateerd 24 mei 1994, behoeft op de betreffende 
lokatie geen nader onderzoek plaats te vinden, aangezien geen 
van de gevonden waarden zich boven het gemiddelde van 1/2(3+1} 
bevindt. Opgemerkt dient te worden dat de bovengrond van 
[MM1 - BI t/m B4 en MM1 - B5 t/m B8] door overschrijding van de 
streefwaarde niet voldoet aan het criterium van 
multifunktionaliteit. Afvoer en hergebruik van eventueel bij 
ontgraving vrijkomende grond is niet zonder meer mogelijk. 

M.M. Groenendijk 



7. Zorgvuldigheid onderzoek IQ 

Het in dit rapport beschreven onderzoek is op zorgvuldige wijze 
verricht. Een bodemonderzoek is echter gebaseerd op 
zintuiglijke waarnemingen en een beperkt aantal 
controlemonsters van de bodem. 

Hierdoor blijft het mogelijk dat lokale afwijkingen in de bodem 
kunnen voorkomen, die tijdens dit onderzoek niet naar voren 
zijn gekomen. 

Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat een op enig moment 
uitgevoerd bodemonderzoek een momentopname is, waarbij diverse 
invloeden zoals ophogingen, stoorlagen in de bodem, 
grondwaterstromingen, lozingen e.d. van invloed kunnen zijn. 

Naarmate de termijn tussen de uitvoering van het bodemonderzoek 
en het interpreteren van de resultaten van dit rapport groter 
wordt, dient meer voorzichtigheid te worden betracht bij het 
gebruik van de onderzoeksresultaten. 
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BIJLAGEN 



Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen BIJLAGE 3 
Blad 2 

Lokatie : Kuiltjesweg 55 te Beekbergen. 
Projectnummer : 97248 

Boring-
nuitimer 

1 

Diepte in 
meters -mv 

0 -0.3 
0.3-1.0 
1.0-2.3 
2.3-2.6 
2.6-2.9 
2.9-4.3 
4.3-5.0 

Omschrijving 

d-br gnd 
gl-l-br znd 
gl-br znd 
gl-l-br znd 
gl-br znd 
gl-l-br znd 
gl-l-br znd 

Zintuiglijke 
waarnemingen 

geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 

Opmerkingen 

wortels, puin 
wortels 
li oliesporen 
li oliesporen 
li oliesporen 
li oliesporen 
geen 

Grondmonster: 0-1.0 m[-mv] MM1 
Grondmonster: 1.0 - 3.0 m[-mv]MM2 

2 0 -0.5 
0.5-2.2 
2.2-3.0 

d-br gnd 
1-br znd 
gl-l-br znd 

geen 
geen 
geen 

geen 
li oliesporen 
li oliesporen 

Grondmonster: 0-1.0 m[-mv] MM1 
Grondmonster: 1.0 - 3.0 m[-mv] MM2 

3 0 -0.1 
0.1-0.4 
0.4-2.3 
2.3-3.1 

grind 
d-br gnd 
ger gnd 
br-gl znd 

geen 
geen 
geen 
geen 

grind 
geen 
li oliesporen 
li oliesporen 

Grondmonster: 0-1.0 m[-mv] MM1 
Grondmonster: 1.0 - 3.0 m[-mv] MM2 

4 0 -0.2 
0.2-2.0 
2.0-2.3 
2.3-3.0 

d-br gnd 
ger gnd 
1-br znd 
br-gl znd 

geen 
geen 
geen 
geen 

geen 
li oliesporen 
li oliesporen 
li oliesporen 

Grondmonster: 0-1.0 m[-mv] MM1 
Grondmonster: 1.0 - 3.0 m[-mv] MM2 

5 0 -0.7 
0.7-1.3 
1.3-3.0 

d-br gnd 
gl-br znd 
gl znd 

geen 
geen 
geen 

wortels 
wortels 
li oliesporen 

Grondmonster: 0-1.0 m[-mv] MM1 
Grondmonster: 1.0 - 3.0 m[-mv] MM2 

6 0 -0.5 
0.5-2.2 
2.2-3.0 

gr-br gnd 
gl-l-br znd 
gl-l-br znd 

geen 
geen 
geen 

wortels 
geen 
li oliesporen 

Grondmonster: 0-1.0 m[-mv] MM1 
Grondmonster: 1.0 - 3.0 m[-mv] MM2 
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Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen BIJLAGE 3 
Blad 3 

Lokatie : Kuiltjesweg 55 te Beekbergen. 
Projectnummer : 97248 

Boring-
nummer 

7 

Diepte in 
meters -mv 

0 -1.3 
1.3-3.0 

Omschrijving 

d-br gnd 
gl-l-br znd 

Zintuiglijke 
waarnemingen 

geen 
geen 

Opmerkingen 

geen 
li oliesporen 

Grondmonster: 0-1.0 m[-mv] MM1 
Grondmonster: 1.0 - 3.0 m[-mv]MM2 

8 0 -1.0 
1.0-1.7 
1.7-2.0 
2.0-3.0 

d-br-ger gnd 
d-br-ger gnd 
1-br znd 
gl znd 

geen 
geen 
geen 
geen 

puin,wortels 
li oliesporen 
li oliesporen 
li oliesporen 

Grondmonster: 0-1.0 m[-mv] MM1 
Grondmonster: 1.0 - 3.0 m[-mv] MM2 

9 0 -0.8 
0.8-1.8 
1.8-3.0 

ger gnd 
gl znd 
gl-l-br znd 

geen 
geen 
geen 

geen 
li oliesporen 
li oliesporen 

Grondmonster: 0-1.0 m[-mv] MM1 
Grondmonster: 1.0 - 3.0 m[-mv] MM1 

10 0 -1.5 
1.5-3.0 

ger gnd 
gl-br znd 

geen 
geen 

puin,grind 
li oliesporen 

Grondmonster: 0-1.0 m[-mv] MM1 
Grondmonster: 1.0 - 3.0 m[-mv] MM2 

11 0 -1.0 
1.0-1.8 
1.8-3.0 

ger gnd 
gl-br znd 
gl znd 

geen 
geen 
geen 

puin,grind 
geen 
li oliesporen 

Grondmonster: 0-1.0 m[-mv] MM1 
Grondmonster: 1.0 - 3.0 m[-mv] MM2 

12 0 -0.8 
0.8-1.2 
1.2-1.8 
1.8-3.0 

d-br-ger gnd 
1-br znd 
gl-br znd 
gl-br znd 

geen 
geen 
geen 
geen 

puin,grind 
geen 
li oliesporen 
li oliesporen 

Grondmonster: 0-1.0 m[-mv] MM1 
Grondmonster: 1.0 - 3.0 m[-mv] MM2 



Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen BIJLAGE 3 
Blad 4 

Lokatie 
Proj ectnummer 

Kuiltjesweg 55 te Beekbergen. 
97248 

Boring-
nurnmer 

13 

Diepte in 
meters -mv 

0 -1.0 
1.0-2.2 
2.2-2.5 
2.5-3.0 

Omschrijving 

d-br-gr gnd 
gl-br znd 
roestbr znd 
gl znd 

Zintuiglijke 
waarnemingen 

geen 
geen 
geen 
geen 

Opmerkingen 

geen 
geen 
geen 
geen 

Grondmonster: 0-1.0 m[-mv] MM1 
Grondmonster: 1.0 - 3.0 m[-mv]MM2 

14 0 -1.0 
1.0-2.0 
2.0-3.0 

gl-br znd 
gl-br znd 
gl znd 

geen 
geen 
geen 

geen 
geen 
geen 

Grondmonster: 0-1.0 m[-mv] MM1 
Grondmonster: 1.0 - 3.0 m[-mv] MM2 

15 0 -1.0 
1.0-1.2 
1.2-3.0 

Grondmonster: 
Grondmonster; 

ger gnd 
oranje-br znd 
be-gl znd 

geen 
geen 
geen 

geen 
geen 
li oliesporen 

0 - 1 . 0 m[-mv] MM1 
1 .0 - 3 . 0 m[-mv] MM1 

16 0 -1.0 
1.0-3.0 

br-gr znd 
gl-br znd 

geen 
geen 

geen 
geen 

Grondmonster: 0-1.0 m[-mv] MM1 
Grondmonster: 1.0 - 3.0 m[-mv] MM2 
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BIJLAGE 4 
Blad 1 

Toegepaste methode bij veldwerk en laboratoriumonderzoek 

1 Boringen tot aan de grondwaterspiegel 

Voor het uitvoeren van de handboringen is gebruik gemaakt 
van de Edelmanboor. In vrijwel alle bodemtypen kan men 
met de Edelmanboren van diverse diameters grondmonsters 
nemen Afhankelijk van de grondslag kunnen ook andere 
boren morden ingezet, zoals de grindboor, de riversideboor 
en de gutsboor. 

2 Boringen onder de grondwaterspiegel 
* [NIET BIJ DIT ONDERZOEK] * 
Bij het boren jnder de grondwaterspiegel is een gesloten 
mantelbuis gebruikt van waaruit de grond met een pulsboor 
omhoog is gehaald. Om technische redenen is er leiding
water toegevoegd. De hoeveelheid toegevoegd water dient 
slechts in beperkte mate te worden toegepast. 

3 Het plaatsen van een waarnemingfilter 
* [NIET BIJ DIT ONDERZOEK] * 
Voor het nemen van een grondwatermonster is een HDPE 
waarnemingfilter in het boorgat geplaatst met een diameter 
van 45 mm. Het waarnemingsfilter bestaat uit een geperfo
reerd deel [het filter] van lm en een blind bovenstuk tot 
aan het maaiveld. Om het geperforeerde deel wordt een 
nylon filterkous aangebracht. 
De bovenkant van het filter ter bemonstering van het 
freatisch grondwater, wordt 0.5 - 1.0 meter beneden 
grondwaterniveau geplaatst. 
Het filter is direkt na plaatsing schoongepompt waarbij 
een hoeveelheid van driemaal de boorgatinhoud wordt 
weggepompt. 

4 Het nemen van grondmonsters 

Van de bij de boringen vrijkomende grond is van de boven-
grond [0 - 0.5 m-mv] van de boringen 1 t/m 16 de grond in 
glazen monsterpotten gedaan. Van deze monsters is op het 
laboratorium een mengmonster samengesteld MM1. En van de 
ondergrond [0.5 - 2.0 m-mv] een mengmonster MM2. 
De monsterpotten worden opgeslagen in een koele ruimte 
en 2 maanden bewaard voor eventuele aanvullende analyse. 

5 Het nemen van grondwatermonsters 
* [NIET BIJ DIT ONDERZOEK] * 
Voordat het watermonster is genomen, is het waarnemingfil
ter doorgepompt. Bij het doorpompen is gebruik gemaakt van 
een slangenpomp met een polyetheen slang. De glazen monster-
flessen worden voorbehandeld en direct na bemonstering 
gekoeld [4 C] en vervoerd naar het laboratorium. 
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BIJLAGE 4 
Blad 2 

2 Analysemethoden 

Analyse van grond- en grondwatermonsters worden op verschil
lende elementen en verbindingen bemonsterd volgens de Voor
lopige praktijkrichtlijnen voor bemonstering en analyse bij 
bodemverontreinigingsonderzoek [VPR] en NEN normen bij het 
STERlaboratorium van ACMAA te Borne. 
De chemische analyses van de grond en grondwater worden uit
gevoerd volgens de richtlijnen van de onderstaande lijst. 

Grondmonster bovengrond: [ 0 - 1.0 m] 
- droge stof 
- minerale olie 

Grondmonster ondergrond: [ 1.0 - 3.0 m] 
- droge stof 
- minerale olie 
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Tabel 1: Analyseresultaten arondmonsters BIJLAGE 5 

Lokatie 
Datum monstername 
Bemonstering 
Analyses 
Monstercode 
Gehalten 

Blad l 
Kuiltjesweg 55 te Beekbergen. 
02/09/1997 
Boluwa Eco Systems BV te Enschede 
grondmonsters 
MM1[BI t/m B4] 
milligram/kilogram droge stof [mg/kg d.s.] 

streefw. 
MM1 

interv.w. 
MM1 

diepte bemonstering 

meters beneden maaiveld 

droge stof [%] 
organische stof 

minerale olie [GC] 19 1900 

MM1 

0 

1.0 

85.9 
3.7 

200 

Lokatie 
Datum monstername 
Bemonstering 
Analyses 
Monstercode 
Gehalten 

Kuiltjesweg 55 te Beekbergen. 
02/09/1997 
Boluwa Eco Systems BV te Enschede 
grondmonsters 
MM1[B5 t/m BB] 
milligram/kilogram droge stof [mg/kg d.s.] 

streefw. 
MM1 

interv.w. 
MM1 

diepte bemonstering 

meters beneden maaiveld 

droge stof [%] 
organische stof 

minerale olie [GC] 11 1100 

MM1 

0 

1.0 

93.0 
2.1 

110 
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Tabel 2: Analyseresultaten grondmonsters BIJLAGE 

Lokatie 
Datum monstername 
Bemonstering 
Analyses 
Monstercode 
Gehalten 

Blad 2 
Kuiltjesweg 55 te Beekbergen. 
02/09/1997 
Boluwa Eco Systems BV te Enschede 
grondmonsters 
MM1[B9 t/m B12] 
milligram/kilogram droge stof [mg/kg d.s.] 

streefw. 
MM1 

interv.w. 
MM1 

diepte bemonstering 

meters beneden maaiveld 

droge stof [%] 
organische stof 

minerale olie [GC] 10 1000 

MM1 

0 

1 

93 
1 

0 

0 
3 

<50 

Lokatie 
Datum monstername 
Bemonstering 
Analyses 
Monstercode 
Gehalten 

Kuiltjesweg 55 te Beekbergen. 
02/09/1997 
Boluwa Eco Systems BV te Enschede 
grondmonsters 
MM1[B13 t/m B16] 
milligram/kilogram droge stof [mg/kg d.s.] 

streefw. 
MM1 

interv.w. 
MM1 

diepte bemonstering 

meters beneden maaiveld 

droge stof [%] 
organische stof 

minerale olie [GC] 10 1000 

MM1 

0 

1.0 

94.9 
1.1 

<50 

Boluwa Eco Syata BV Mil ieuadvief l - an ondarzoakabareaa 



Tabel 3: Analyseresultaten grondmonsters BIJLAGE 5 

Lokatie 
Datum monstername 
Bemonstering 
Analyses 
Monstercode 
Gehalten 

Blad 3 
Kuiltjesweg 55 te Beekbergen. 
02/09/1997 
Boluwa Eco Systems BV te Enschede 
grondmonsters 
MM2[BI t/m B4] 
milligram/kilogram droge stof [mg/kg d.s.] 

streefw. 
MM2 

interv.w. 
MM2 

diepte bemonstering 

meters beneden maaiveld 

droge stof [%] 
organische stof 

minerale olie [GC] 10 1000 

MM2 

1 

3 

90 
1 

0 

0 

1 
2 

<50 

Lokatie 
Datum monstername 
Bemonstering 
Analyses 
Monstercode 
Gehalten 

Kuiltjesweg 55 te Beekbergen. 
02/09/1997 
Boluwa Eco Systems BV te Enschede 
grondmonsters 
MM2[B5 t/m B8] 
milligram/kilogram droge stof [mg/kg d.s.] 

streefw. 
MM2 

interv.w. 
MM2 

diepte bemonstering 

meters beneden maaiveld 

droge stof [%] 
organische stof 

minerale olie [GC] 10 1000 

MM2 

1 

3 

95 
0 

.0 

0 

4 
9 

<50 

Bolnwa Kco S y t — BV H i l t a i i a d v i e » - am ondarioekghnroao 



Tabel 4: Analyseresultaten grondmonsters BIJLAGE 5 

Lokatie 
Datum monstername 
Bemonstering 
Analyses 
Monstercode 
Gehalten 

Blad 4 
Kuiltjesweg 55 te Beekbergen. 
02/09/1997 
Boluwa Eco Systems BV te Enschede 
grondmonsters 
MM2[B9 t/m B12] 
milligram/kilogram droge stof [mg/kg d.s.] 

streefw. 
MM2 

interv.w. 
MM2 

diepte bemonstering 

meters beneden maaiveld 

droge stof [%] 
organische stof 

minerale olie [GC] 10 1000 

MM2 

1 

3 

94 
0 

0 

0 

6 
8 

<50 

Lokatie 
Datum monstername 
Bemonstering 
Analyses 
Monstercode 
Gehalten 

Kuiltjesweg 55 te Beekbergen. 
02/09/1997 
Boluwa Eco Systems BV te Enschede 
grondmonsters 
MM2[B13 t/m B16] 
milligram/kilogram droge stof [mg/kg d.s.] 

streefw. 
MM2 

interv.w. 
MM2 

diepte bemonstering 

meters beneden maaiveld 

droge stof [%] 
organische stof 

minerale olie [GC] 10 1000 

MM2 

1 

3 

94 
0 

0 

0 

8 
9 

<50 

Bolaw» Eco SY»t«M BV M i l l « m « d v i « s - «n opdTloeli»b<ira«ii 
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Rapport nummer 
Opdracht nummer 
Datum opdracht 

E970900178 
97248G1BOL 
04-Sep-1997 

Opdr. Omschrijving 
Datum rapportage 

Project 97248 
10-Sep-1997 

Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 
Postcode Plaats 

Boluwa Eco Systems B.V. 
De heer M.M.Groenendijk 
Rigtersbleek-Aalten 4 
7521 RB Enschede 

Inklaring:04-Sep-1997 Bemonstering:02-Sep-1997 Bemonsterd door:Opdrachtgever 

Monster codering: 
5970900169 = MMl=Bl+2+3+4 (0-1.0) 
5970900170 = MMl=B5+6+7+8 (0-1.0) 
5970900171 = MM1=B9+10+11+12 (0-1.0) 
5970900172 = MM1=B13+14+15+16 (0-1.0) 
5970900173 = MM2=Bl+2+3+4 (1.0-3.0) 
5970900174 = MM2=B5+6+7+8 (1.0-3.0) 
5970900175 = MM2=B9+10+11+12 (1.0-3.0) 
5970900176 = MM2=B13+14+15+16 (1.0-3.0) 

Monstersoorti 
GROND 
GROND 
GROND 
GROND 
GROND 
GROND 
GROND 
GROND 

Parameter 

i 

s 
|s 
is 
s 
s 
|s 
s 

• 

s = 

Droge stof 
|Organische stof 
joiie totaal C10-C40 
jFractie C-10 - C-14 
1 Fractie C-14 - C-20 
jFractie C-20 - C-27 
|Fractie C-27 - C-40 
i 

Sterlab erkenning 

Parameter 
i 
i 

|s 
|s 
3 

:S 
s 
s 
1 3 

l 
|Droge stof 
[Organische stof 
joiie totaal C10-C40 
jFractie C-10 - C-14 
jpractie C-14 - C-20 
jFractie C-20 - C-27 
[Fractie C-27 - C-40 
i 

Eenheid 

% 
% van ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

Eenheid 

% 
% van ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

S970900169 

I 

85.9 
3.7 
200 jl 
<20 
21 
37 
140 

i 

S970900170 

i 

93.0 
2.1 
110 J2 
<20 
<20 
<20 
85 

1 

streefwaarde 

19 

streefwaarde 

11 

1 
interv.waarde | 

1900 

i 

interv.waarde | 

1100 

1 

Sterlab erkenning 

(ji \ t i i i i n 
m Ml HI.\M 

HET MILIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN tN HET STERLAB REGISTER VOOR LABORATORIA 
ONDER NR L100 VOOR GEBEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ERKENNING 

Banknr RABO Hengelo nr. 11 09.61.900 • Postbanknr RABO Hengelo nr. 11 55 865 • Handelsregister 58.291 Enschede 
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de "regeling van de verhouding lussen opdrachtgever en adviserend ingenieur' {r v o i ) gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage. 
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Rapport nummer 
Opdracht nummer 
Datum opdracht 

E970900178 
97248G1BOL 
04-Sep-1997 

Opdr. Omschrijving 
Datum rapportage 

Project 97248 
10-Sep-1997 

Parameter Eenheid S970900171 streefwaarde |interv.waarde| 

IS 
s 
s 
s 
s 
s 
s 

Droge stof 
Organische stof 
Olie totaal C10-C40 
Fractie C-10 - C-14 
Fractie C-14 - C-20 
Fractie C-20 - C-27 
Fractie C-27 - C-40 

% 
% van ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

93.0 
1.3 
<50 
<20 
<20 
<20 
<20 

10 1000 

X j _ 

Sterlab erkenning 

Parameter 
i 
i 

S 

Is 

Is 

is 
is 

s 
s 

1 
1 Droge stof 
|Organische stof 
|01ie totaal C10-C40 
|Fractie C-10 - C-14 
|Fractie C-14 - C-20 
|Fractie C-20 - C-27 
[Fractie C-27 - C-40 

Eenheid 

% 
% van ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

S970900172 

1 
94.9 
1.1 
<50 |3 
<20 
<20 
<20 
37 

|streefwaarde 

|10 

1 1 
|interv.waarde| 

|1000 

S = Sterlab erkenning 

1 1 
1 

1 

|s 
!s 
s 
is 
is 
is 

Parameter 

1 
|Droge stof 
[Organische stof 
|01ie totaal C10-C40 
|Fractie C-10 - C-14 
[Fractie C-14 - C-20 
[Fractie C-20 - C-27 
[Fractie C-27 - C-40 

1 
|Eenheid 

[% 
[% van ds 
[mg/kg ds 
[mg/kg ds 
[mg/kg ds 
[mg/kg ds 
[mg/kg ds 

S970900173 

1 
90.1 
1.2 
<50 
<20 
<20 
<20 
23 

I 
[streefwaarde 

[10 

1 
interv.waarde| 

1000 

l 

S = 

i 
Is 
1 

1 

Sterlab erkenning 

Parameter 

l 
[Droge stof 
i 

1 

1 
[Eenheid 

1 
1% 
i 

1 1 

1 
|S970900174 

1 1 
[95.4 
i i 

1 , 

[streefwaarde 

1 1 

i 1 
|interv.waarde| 
1 1 
1 1 

Zie volgende pagina 
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Bijlage 2b : Situatie 
Gemeente Apeldoorn 

Kuiltjesweg 55 

Sektie nr . rrn, 97248 

B©iywa Eco Systems BV 
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Bijlage 2c : Situatie 
Gemeente Apeldoorn 

Kuiltjesweg 55 

Sektie nr . •.911*6 
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Bijlage 2d : Situatie 
Gemeente Apeldoorn 

Kuiltjesweg 55 

Sektie nr . PrjT.: 97246 

m Eco Systems BV 
$cWM29 
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Bijlage 2a : Situatie 
Gemeente Apeldoorn 

Kuiltjesweg 55 

Sektie nr . Pril-.: 912*8 

Bolowa Eeo Systems BV 
SdaJ I; 125 
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situatieschets Kuiltjesweg  



boring 2

datum :

projectnummer:

tekeningnummer:
Kuiltjesweg 53-55

Beekbergen

T01

18-2090

februari 2020

Linge Milieu | poppelenburgerstraat 52 | 4191 zt | geldermalsen

info@lingemilieu.nl |  tel 0345 - 570 272

www.lingemilieu.nl | KVK TIEL 30233558

1    peilbuis

omschrijving:

gras

recreatieterrein

3

opdrachtgever: vijver schaal: 1 : 750
Van de Heuvel BV

formaat: A4
Langerak

project: 19-2141

2

6

5

13

12

11

1

4

7

9

pb

21

24

22

18

17

14

15

16

19

8

23

10

20



boring 2

project: bodemonderzoek 

schaal:

formaat:

datum :

projectnummer:

tekeningnummer:

Van de Heuvel BV

Langerak

Kuiltjesweg 53-55

Beekbergen

A4

T02

18-2090

februari 2020

Linge Milieu | poppelenburgerstraat 52 | 4191 zt | geldermalsen

info@lingemilieu.nl |  tel 0345 - 570 272

www.lingemilieu.nl | KVK TIEL 30233558

1 : 750

1    peilbuis

opdrachtgever:

omschrijving:

42

33

34

3530

37 38

36
39

40

43

41

47

46

45

bos

bos

3129

44

32



boring 2

project: 19-2141

schaal:

formaat:

datum :

projectnummer:

tekeningnummer:

Van de Heuvel BV

Langerak

Kuiltjesweg 45

Beekbergen

A4

T03

18-2090

februari2020

Linge Milieu | poppelenburgerstraat 52 | 4191 zt | geldermalsen

info@lingemilieu.nl |  tel 0345 - 570 272

www.lingemilieu.nl | KVK TIEL 30233558

1 : 250

1    peilbuis

opdrachtgever:

omschrijving:

26

25
27

bos

28
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