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1 INLEIDING 

In opdracht van Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. is door Ortageo Noordoost B.V. een bodemonderzoek 

uitgevoerd op de locatie John F. Kennedylaan 2 in Apeldoorn. 

 

Aanleiding en doel 

De aanleiding voor het onderzoek is het voorgenomen grondwerk voor verbouw- en nieuwbouwwerkzaamheden. 

Het doel van het onderzoek is om de kwaliteit van de af te voeren grond vast te stellen voor PFAS en GenX. In 

combinatie met dit onderzoek is de zuidelijke grens van een sterke PCB-verontreiniging geverifieerd en is voor de 

grond rondom het souterrain de kwaliteit van de af te voeren grond vastgesteld voor asbest. 

 

Dit rapport geeft de beschikbare informatie weer in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 is de onderzoekstrategie 

beschreven. De veldwerkzaamheden zijn in hoofdstuk 4 en het laboratoriumonderzoek is in hoofdstuk 5 

beschreven. Het rapport wordt afgesloten met een interpretatie van de verontreinigingssituatie (hoofdstuk 6) en een 

samenvatting, de conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 7). In de appendix zijn de verschillende kaders van het 

onderzoek beschreven en is de verantwoording opgenomen. 
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2 BESCHIKBARE INFORMATIE 

 

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

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

plaatsgevonden op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. 

2.1 Bronnen 

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

 

Tabel 1: Geraadpleegde bronnen 

Nr. Bron Verwijzing/toelichting 

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

2 
Mondelinge / schriftelijke informatie van opdrachtgever / 

eigenaar / gebruiker onderzoekslocatie 
Verwerkt in dit hoofdstuk 

3 Gemeente Apeldoorn Verwerkt in dit hoofdstuk 

4 

Internetbronnen:  

• Actuele luchtfoto’s en straatoverzichten www.google.nl/maps en pdokviewer.pdok.nl 

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

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

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

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

5 Locatiebezoek, foto’s onderzoekslocatie 
Gecombineerd met uitvoering veldwerk en verwerkt in dit 

hoofdstuk. Foto’s zijn opgenomen in bijlage 6 

6 
Verkennend/ actualiserend bodemonderzoek  
John F. Kennedylaan 2 te Apeldoorn 

Econsultancy, rapportnummer 1224.141, versie D1, 

28 september 2017 

 

2.2 Algemene gegevens 

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

onderzoekslocatie is globaal weergegeven op afbeelding 1. 

 

Tabel 2: Algemene locatiegegevens 

Adres John F. Kennedylaan 2 in Apeldoorn 

Kadastrale aanduiding Gemeente Hoog Soeren, sectie R, perceelnummer 3778 

Eigenaar/ gebruiker Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. 

Oppervlakte 3.694 m2 

Algemene omschrijving Terrein voor een deel bebouwd met een pand 

Terreinverharding Deels verhard met tegels en klinkers, deels in gebruik als groenvoorziening 

 

  

http://www.google.nl/maps
file://///ort-ap01/Software/Projectmatig%20-%20ondersteunend/Ortageo%20Noordoost/Sjablonen%20in%20bewerking/Gerben/pdokviewer.pdok.nl
http://www.dinoloket.nl/
http://www.bodemloket.nl/
http://www.klic-online.nl/
https://bagviewer.kadaster.nl/
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Afbeelding 1: Situering onderzoekslocatie (bron: ArcGIS) 

 

2.3 Bodemgebruik 

Op basis van historisch kaartmateriaal blijkt dat de onderzoekslocatie rond 1900 bestond uit heide. Na 1950 is 

bebouwing op en rondom de locatie gerealiseerd. Vanaf circa 1975 is de locatie en de omgeving volledig bebouwd. 

Deze situatie is tot op heden niet veranderd. 

2.4 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Op de locatie zijn tussen 2011 en 2017 meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd waarvan het onderzoek uit 2017 

de meest relevante is. In het onderzoek van 2017 zijn de resultaten van de tot dan toe uitgevoerde onderzoeken 

meegenomen. Het onderzoek geeft daarom een compleet beeld van de milieuhygienische bodemkwaliteit op basis 

van de tot dan toe bekende informatie. 

 

Uit het onderzoek dat in 2017 is verricht (bron 6 in tabel 1) blijkt dat, naast licht verhoogde gehalten aan zware 

metalen, minerale olie en PAK, de grond op een deel van de locatie sterk verontreinigd is met PCB. De 

verontreiniging is aangetoond in de bovengrond op het deel van de locatie dat niet is bebouwd en strekt zich deels 

uit tot aan de perceelsgrenzen. Er is geen sprake van een duidelijke oorzaak of relatie met bodemvreemde 

bijmengingen. 

 

In het onderzoeksrapport is geconcludeerd dat circa 350 m3 grond sterk verontreinigd is met PCB: uitgaande van 

een historische oorzaak is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De verontreiniging met licht 

verhoogde gehalten zet zich volgens de rapportage naar alle waarschijnlijkheid door tot een diepte van 1 m -mv en 

zal zich, gezien de aanwezigheid van kelders onder de bebouwing, enkel op het onbebouwde deel van de locatie 

bevinden. Voor het uitvoeren van eventuele grondwerkzaamheden en/of het opheffen van gebruiksbeperkingen ter 

plaatse dient een sanering te worden voorbereid. Omdat sprake is van PCB, kan de sanering niet via een verkorte 

BUS-procedure plaatsvinden maar is de normale procedure nodig (beschikking ernst en spoedeisendheid op een 

saneringsplan).  

John F. Kennedylaan 
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Afbeelding 2: Overzicht onderzoekspunten en globale aanduiding verontreiniging (bron: Econsultancy, 2017) 

 

2.5 Lokale bodemopbouw en geohydrologie 

De regionale geo(hydro)logische bodemopbouw is weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Tabel 3: Geo(hydro)logische opbouw 

Diepte (m -mv) Geohydrologische eenheid Geologische formatie Lithologie 

0 tot 4,5 Deklaag Boxtel, tweede zandige eenheid Midden en fijn zand 

4,5 tot 4,8 Deklaag Boxtel, eerste kleiige eenheid Zandige klei, midden en fijn zand 

4,8 tot 18,5 Watervoerend pakket Boxtel, derde zandige eenheid Midden en fijn zand 

 

De grondwaterstand bedraagt circa 3,8 m -mv. Regionaal gezien is de stromingsrichting van het freatisch 

grondwater oostelijk. 

 

De locatie ligt voor zover bekend niet in het intrekgebied van een grondwaterwinning of een grondwater-

beschermingsgebied. Voor zover bekend wordt er op en in de directe omgeving van de locatie geen grondwater 

door bedrijven en particulieren onttrokken. 
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3 ONDERZOEKSSTRATEGIE 

3.1 Aandachtspunten voorgaande onderzoeken 

Op basis van de reeds beschikbare informatie uit voorgaande onderzoeken worden de volgende aandachtspunten 

benoemd: 

• mede vanwege de aanwezigheid van kelders en een souterrain, is inpandig geen onderzoek uitgevoerd. 

Hierdoor bestaat (nog) geen inzicht in de milieuhygiënische bodemkwaliteit onder het pand. Aangezien ter 

plaatse geen grondwerk is voorzien, wordt inpandig onderzoek niet zinvol geacht. Bovendien is dit vanwege de 

kelders en het souterrain technisch gezien moeilijk uitvoerbaar. Voor de aanvraag van de bouwvergunning wordt 

wel geadviseerd om met de gemeente te overleggen of dit afdoende is; 

• omdat de verontreiniging met PCB zich mogelijk uitstrekt tot buiten de perceelsgrenzen, is de omvang van het 

hele geval (nog) niet in beeld. De noodzaak om dit alsnog vast te stellen hangt af van de visie van het bevoegde 

gezag Wbb of de omgevingsdienst wanneer bij het indienen van een saneringsplan een beschikking ernst en 

spoedeisendheid wordt aangevraagd. Voorgesteld wordt om (zover nodig) de sanering uit te voeren tot aan de 

perceelsgrenzen en middels verificatiemonsters van de putwanden vast te stellen in hoeverre de verontreiniging 

zich uitstrekt tot buiten de locatie. Aandachtpunt hierbij is dat bevoegd gezag wel moet instemmen met deze 

werkwijze; 

• bij de voorbereiding van de sanering dient er rekening mee te worden gehouden dat de veronderstelde 

oppervlakte en omvang groter kan zijn dan vastgesteld in het onderzoek van 2017. In het onderzoek van 2017 

is in één mengmonster een sterk verhoogd gehalte aan PCB aangetoond. Dat mengmonster is samengesteld 

met grond afkomstig van onder andere twee boringen ten zuiden van het deel dat nu reeds is aangemerkt als 

sterk verontreinigd (boring 111 en 112 op afbeelding 3). Mogelijk wordt de sterke verontreiniging in het 

mengmonster veroorzaakt door de grond uit het derde deelmonster, welke afkomstig is van het deel waarvoor 

reeds is vastgesteld dat deze sterk verontreinigd is; 

• bij grondwerkzaamheden moet er rekening mee worden gehouden dat ten zuiden van de bebouwing nog een 

ondergrondse tank aanwezig is welke zal vrijkomen. Ter plaatse is in het onderzoek geen sterke 

bodemverontreiniging aangetoond; 

• er is geen onderzoek naar asbest, PFAS en GenX uitgevoerd. Er is geen sprake van bodemvreemde 

bijmengingen maar in de fundatie van het pand zijn asbesthoudende producten verwerkt waardoor onderzoek 

naar asbest noodzakelijk is. Onderzoek naar PFAS en GenX is eveneens nodig voor de afvoer en verwerking 

van de grond. 
 

In het kader van het huidige onderzoek wordt aandacht besteed aan de volgende zaken: 

• afperken omvang van de PCB-verontreiniging; 

• vaststellen bodemkwaliteit voor PFAS en GenX van de af te voeren grond in verband met de sterke PCB 

verontreiniging; 

• vaststellen bodemkwaliteit voor PFAS, GenX en asbest van de af te voeren grond in verband met het vrijgraven 

van het aanwezige souterrain. 

3.2 Afperken omvang van de PCB-verontreiniging 

In dit onderzoek is geen rekening gehouden met aanvullend onderzoek buiten de perceelgrenzen of ter plaatse van 

de bebouwing. Wel is de bovengrond ter plaatse van boring 111 en 112, ten zuiden van de reeds vastgestelde 

verontreinigingscontour, separaat onderzocht op PCB. Ook is een verificatie van de veronderstelde zuidelijke 

verontreinigingsgrenzen uitgevoerd. Er zijn vier boringen tot 0,5 m -mv en vier boringen tot 1,0 m -mv uitgevoerd. 

De boven- en ondergrond van deze boringen is separaat bemonsterd en geanalyseerd op PCB. Tevens is één 

mengmonster samengesteld voor analyse op PFAS en GenX in verband met de mogelijke grondafvoer. 

3.3 Vaststellen kwaliteit af te voeren grond in verband met sterke PCB verontreiniging 

Voor de ontwikkeling van de locatie wordt de grond met de sterke verontreiniging aan PCB ontgraven en afgevoerd 

naar een erkende verwerker. In verband hiermee is de grond onderzocht op PFAS en GenX en is een SG-

zeefkromme bepaald. Binnen de reeds vastgestelde contour van de sterke verontreiniging met PCB zijn vier 

boringen tot 0,5 m -mv uitgevoerd. Hiervan is één mengmonster samengesteld voor analyse PFAS en GenX en het 

bepalen van de SCG-zeefkromme. 
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3.4 Vaststellen kwaliteit af te voeren grond in verband met vrij graven souterrain 

Onder het zuidelijke deel van het huidige pand is een souterrain aanwezig. In verband met het toekomstige gebruik 

van dit souterrain wordt de eerste vijf meter vanuit de gevel ontgraven tot 2,5 m -mv en afgevoerd naar een erkende 

verwerker. Vanwege de afvoer is de vrijkomende grond onderzocht op PFAS en GenX. Tevens is de grond 

onderzocht op de aanwezigheid van asbest omdat in de fundatie van het pand gebruik is gemaakt van 

asbesthoudende materialen. Rondom het zuidelijke deel van het pand zijn zes proefgaten gegraven tot 0,5 m -mv 

welke tot 2,5 m -mv zijn doorgeboord. Voor zowel de boven- als ondergrond zijn twee mengmonsters samengesteld. 

Van elke laag (boven- of ondergrond) is één mengmonster geanalyseerd op PFAS en GenX en één mengmonster 

geanalyseerd op asbest. 

 

Afbeelding 3: Onderzoeksplan veldwerkzaamheden, met het deel dat sterk is verontreinigd met PCB rood gearceerd. 

 
 : boring tot 1,0 m -mv voor afperking omvang PCB-verontreiniging 

 : boring tot 0,5 m -mv in verband met af te voeren grond vanwege sterke verontreiniging met PCB 

 : proefgat tot 0,5 m -mv gecombineerd met boring tot 2,5 m -mv in verband met af te voeren grond souterrain 

 : locatie van boring 111 en 112 uit voorgaand onderzoek 

Globale situering 
ondergrondse tank 
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4 VELDWERKZAAMHEDEN 

4.1 Uitvoering 

Algemeen 

In onderstaande tabel is de uitvoeringsdatum en de verantwoordelijke monsternemer van het veldonderzoek 

weergegeven. De onderzoekspunten zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2. 

 

Tabel 3: Uitvoeringsgegevens 

Datum Werkzaamheden 
Beoordelingsrichtlijn/ 

protocol 

Erkende  

organisatie 

Verantwoordelijk 

medewerker 

15-11-2019 

14-2-2020 

Uitvoeren handboringen, nemen grond-

monsters, maken boorbeschrijvingen, inmeten 
2000/2001 Ortageo 

Metingen en 

Controle B.V. 

Arnold Vrugteman  
Locatie-inspectie en monsterneming van 

asbest in bodem 
2000/2018 

 

De monstername voor onderzoek naar PFAS is uitgevoerd conform specifieke eisen volgens het veldwerkprotocol 

“bemonstering PFAS-verbindingen in grond- en grondwater” vastgesteld door expertisecentrum PFAS (juli 2019). 

 

In het veld is de vrijgekomen grond laagsgewijs beoordeeld en beschreven (textuur, kleur, humusgehalte). 

Daarnaast is gelet op het voorkomen van puin, slakken, kolengruis en dergelijke en op kleurafwijkingen die kunnen 

duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Ook het maaiveld is visueel geïnspecteerd op indicaties die 

kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Ten slotte is visueel specifiek aandacht besteed aan het voorkomen 

van asbest op het maaiveld en in de bodem. 

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen die tot een 

aanpassing van het veldwerkprogramma heeft geleid. In de volgende tabel is een overzicht van het uitgevoerde 

veldwerkprogramma weergegeven. 

 

Tabel 4: Overzicht veldwerkprogramma 

Onderdeel Aantal Diepte (m -mv) Nummers 

Afperken omvang van de PCB-verontreiniging 

Boringen 
4 1,0 A01, A02, A03, A04 

4 1,0 A101, A102, A103, A104 

Vaststellen kwaliteit af te voeren grond in verband met sterke PCB verontreiniging 

Boringen 4 0,52 B05, B06, B07, B08 

Vaststellen kwaliteit af te voeren grond in verband met vrijgaven souterrain 

Proefgaten1 
6 2,5 C09, C10, C11, C12, C13a, C14 

1 1,5 C13 

1 proefgaten (30 x 30 cm) worden handmatig gegraven tot circa 0,5 m –mv en zijn doorgezet als boring tot 2,5 m -mv  

2 Twee van deze boringen zijn gecombineerd met de boringen voor met het onderzoek rondom het souterrain 

 

De uitvoering van de veldwerkzaamheden heeft op twee verschillende dagen plaatsgevonden. De boringen A101 t/m 

A104 zijn op een later moment uitgevoerd. Reden hiervoor is dat de ondergrond van de boringen A01 t/m A04 niet 

meer kon worden ingezet voor een analyse op PCB. Om toch een beeld te krijgen van de verticale omvang zijn de 

boringen A101 t/m A104 geplaatst en is de ondergrond van deze boringen ingezet voor analyse op PCB. 

 

In verband met de aanwezigheid van beton (waarschijnlijk fundatie) is boring C13 gestaakt op 1,5 m -mv. Besloten is 

de boring iets te verplaatsen en een nieuwe boring (boring 13a) uit te voeren tot de gewenste diepte. 

 

Afwijkingen ten opzichte van BRL SIKB 2000 

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 

2018. 
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4.2 Resultaten 

In bijlage 3 zijn de uitgetekende bodemprofielen weergegeven. 

 

Bodemopbouw 

In de volgende tabel is weergegeven hoe de bodem op de onderzoekslocatie tot de maximaal onderzochte diepte 

is opgebouwd. Opgemerkt wordt dat deze classificatie conform de NEN 5104 voor milieukundig onderzoek is 

beschreven. Het betreft geen classificatie voor civieltechnische hergebruiksmogelijkheden; hiervoor dienen de 

boorbeschrijvingen op de juiste wijze geïnterpreteerd te worden en kan (aanvullend) civieltechnisch onderzoek 

nodig zijn. In bijlage 3 zijn de uitgetekende bodemprofielen weergegeven. 

 

Tabel 5: Gemiddelde bodemopbouw 

Diepte (m -mv) Hoofdbestanddeel Nadere omschrijving 

0,0 – 1,0 Zand Matig fijn, zwak siltig, zwak humeus 

1,0 – 2,5  Zand Matig fijn, zwak siltig 

 

Visueel waargenomen bijzonderheden  

Zoals reeds eerder aangegeven is boring C13 op een diepte van 1,5 m -mv gestaakt in verband met de 

aanwezigheid van beton. Waarschijnlijk gaat het hier om de fundatie van het gebouw. Bij boring C10 zijn op een 

diepte van 1,5 – 2,5 m -mv resten tempex en gipsplaat waargenomen. In de overige boringen en/of proefgaten zijn 

geen bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen.  
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5 LABORATORIUMONDERZOEK 

5.1 Analyseprogramma 

Op basis van de visuele waarnemingen (grondsoort, kleur, aard en hoeveelheid bodemvreemde bijmengingen), de 

ruimtelijke verdeling en de onderzoeksstrategie, zijn grond(meng)monsters samengesteld. In de volgende tabel is 

een overzicht van de samenstelling van de (meng)monsters en het uitgevoerde analyseprogramma weergegeven. 

 

Voor de afvoer en verwerking van verontreinigde grond bij een eventuele sanering is de korrelgrootteverdeling 

bepaald (SCG-zeefkromme). 

 

Tabel 6: Samenstelling grond(meng)monsters en analyseprogramma 

Monstercode Deelmonsters 
Traject 

(m -mv) 

Waargenomen 

bijzonderheden 
Analysepakket 

Afperken omvang van de PCB-verontreiniging 

A01-1 A01--1 0,0 - 0,5 Geen PCB1 

A02-1 A02-1 0,0 - 0,5 Geen PCB 

A03-1 A03-1 0,0 - 0,5 Geen PCB 

A04-1 A04-1 0,0 - 0,5 Geen PCB 

MMA01 A01-1, A02-1, A03-1, A04-1 0,0 - 0,5 Geen PFAS2 + GenX3 

A101-2 A101-2 0,5 – 1,0 Geen PCB 

A102-2 A102-2 0,5 – 0,8 Geen PCB 

A103-2 A103-2 0,6 – 1,0 Geen PCB 

A104-2 A104-2 0,5 – 1,0 Geen PCB 

Vaststellen kwaliteit af te voeren grond in verband met sterke PCB verontreiniging 

MMB01 B06-1, B07-1, B08-1 0,05 – 0,5 Aanvulzand 
PFAS + GenX 

SCG-zeefkromme 

Vaststellen kwaliteit af te voeren grond in verband met vrijgaven souterrain 

MMC01 C10-1, C11-1, C12-1, C13a-1 0,0 - 0,5 Geen PFAS + GenX 

MMC02 C09-3, C11-3, C13a-4, C14-5 1,0 - 2,0 Geen PFAS + GenX 

MM-AS-01-1 MM-AS-01-1 0,0 - 0,5 Geen Asbest in grond 

MM-AS-02-1 MM-AS-02-1 0,5 - 1,0 Geen Asbest in grond 

1 PCB: Polychoorbifenylen 

2 PFAS-verbindingen (30) conform Bodemplus advieslijst d.d. 12 juli 2019:  

3 HFPO-DA / FRD-903 (Hexafluoropropyleneoxide dimer acid) 

5.2 Analyseresultaten 

De analysecertificaten van het laboratoriumonderzoek zijn opgenomen in bijlage 4. De overschrijdingstabellen zijn 

opgenomen in bijlage 5. In deze tabellen zijn de gemeten gehalten in de grond aan de hand van de analytisch 

vastgestelde percentages lutum en organische stof omgerekend naar de 'standaard bodem' (25% lutum en 10% 

organische stof). Dit zijn de gestandaardiseerde gemeten gehalten (GSSD). 

 

In deze paragraaf zijn de resultaten samengevat. In een aantal tabellen is tussen haakjes een index opgenomen 

(zie 'kader'). De index geeft inzicht in de verhouding tussen de gestandaardiseerde meetwaarde en de achtergrond-

waarde/streefwaarde respectievelijk de interventiewaarde. Een index van 0 komt overeen met de achtergrond-

waarde/streefwaarde; een index van 0,5 komt overeen met de tussenwaarde en een index van 1 komt overeen met 

de interventiewaarde. Een index boven 1 geeft aan met welke factor de interventiewaarde wordt overschreden. 
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Afperken omvang van de PCB-verontreiniging 

De toetsingsresultaten van de grondanalyses op PCB zijn in de volgende tabel samengevat weergegeven waarbij 

ook de waargenomen bijzonderheden in het (meng)monster zijn weergegeven. 
 

Tabel 7: Overschrijdingstabel analyseresultaten grond 

Monster-

code 

Traject 

(m -mv) 
Waargenomen bijzonderheden 

Overschrijding van de 

achtergrondwaarde 

(index1 < 0,5) 

tussenwaarde 

(index1 >0,5) 

interventiewaarde 

(index1 >1) 

Afperken omvang van de PCB-verontreiniging 

A01-1 0,0 - 0,5 Geen - PCB (0,82)2 - 

A02-1 0,0 - 0,5 Geen - - - 

A03-1 0,0 - 0,5 Geen PCB (0,03)2 - - 

A04-1 0,0 - 0,5 Geen PCB (0,09)2, 4 - - 

A101-2 0,5 – 1,0 Geen - PCB (0,64)2 - 

A102-2 0,5 – 0,8 Geen - - PCB (1,13)2 

A103-2 0,6 – 1,0 Geen PCB (0,11)2 - - 

A104-2 0,5 – 1,0 Geen - - - 

1  Index = (gestandaardiseerde meetwaarde- achtergrondwaarde) / (interventiewaarde – achtergrondwaarde) 

2 Het resultaat voor PCB 28 is mogelijk valspositief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31. Zie voor toelichting hieronder 

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

 

Op basis van de analyseresultaten blijkt het volgende: 

• in de bovengrond zijn matig en licht verhoogde gehalten aan PCB aangetoond; 

• in de monsters van de ondergrond zijn sterk, matig en licht verhoogde gehalten aan PCB aangetroffen; 

• de verhoogde gehalten zijn te relateren aan de sterke verontreiniging met PCB die ten noorden van de huidige 

boringen reeds is aangetoond. 

 

Op de analysecertificaten zijn enkele voetnoten opgenomen, namelijk: 

• monsters A01-1, A03-1, A04-1, A101-2, A102-2 en A103-2: ‘Het resultaat voor PCB 28 is mogelijk valspositief 

verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31’. PCB 28 en PCB 31 zijn als component bijna identiek en kunnen 

daarom niet met de gebruikte methode van elkaar gescheiden worden. De gerapporteerde waarde kan dus 

beide PCB’s betreffen. Het gemeten gehalten aan PCB 28 is ‘slechts’ een klein deel is van het verhoogde 

gehalte aan PCB. Deze voetnoot is daarom niet van invloed op de conclusies en aanbevelingen van dit 

onderzoek. Verder actie is niet noodzakelijk. 

• monster A04-1: ‘Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden 

is de onzekerheid in het resultaat vergroot’. Het gerapporteerde gehalte ligt door de grotere onzekerheid hoger 

dan het werkelijke gehalte. Het aangetoonde gehalte is niet afwijkend ten opzichte van de overige 

analyseresultaten. Daarom wordt geconcludeerd dat deze voetnoot niet van invloed is op de conclusies en 

aanbevelingen van dit onderzoek. Verder actie is niet noodzakelijk. 

 

PFAS en GenX 

De toetsingsresultaten van de grondanalyses op PFAS en GenX zijn in tabel 9 samengevat weergegeven waarbij 

ook de eventuele bodemvreemde bijmengingen in het (meng)monster zijn weergegeven. De toepassingsnormen 

zoals aangegeven in het Tijdelijk handelingskader zijn weergegeven in tabel 8. 

 

Tabel 8: Toepassingsnormen voor toepassen van grond (in µg/kg d.s.) 

Toepasbaarheid op landbodem boven grondwaterniveau PFOS PFOA Overige PFAS 

Vrij toepasbaar; 

met uitzondering van grondwaterbeschermingsgebieden 
< 0,9 < 0,8 < 0,8 

Wonen en industrie; 

Landbouw en natuur als PFAS < lokale achtergrondwaarde 
0,9 < PFOS < 3 0,8 < PFOA < 7 0,8 < PFAS < 3 

Reiniging of stort > 3 > 7 > 3 

Toepasbaarheid onder grondwaterniveau of in oppervlaktewater PFOS PFOA Overige PFAS 

Onder grondwaterniveau < 0,9 < 0,8 - 

In oppervlaktewater 0,1 0,1 0,1 
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Tabel 9: Overschrijdingstabel analyseresultaten grond (µg/kg.ds) 

Monster-

code 

Traject 

(m -mv) 

Waargenomen 

bijzonderheden 

Gemeten 

gehalte 

PFOS 

(som)  

Gemeten 

gehalte 

PFOA 

(som)  

Gemeten 

gehalte 

overige 

PFAS  

GenX Toetsing Bbk1 

Afperken omvang van de PCB-verontreiniging 

MMA01 0,0 - 0,5 Geen 2,58 1,45 0,36 <0,1 Wonen/industrie 

Vaststellen kwaliteit af te voeren grond in verband met sterke PCB verontreiniging 

MMB01 0,05 – 0,5 Aanvulzand 2,24 0,71 0,3 <0,1 Wonen/industrie 

Vaststellen kwaliteit af te voeren grond in verband met vrijgaven souterrain 

MMC01 0,0 - 0,5 Geen 3,44 1,87 0,28 <0,1 Reiniging of stort 

MMC02 1,0 - 2,0 Geen 0,24 0,18 <0,1 <0,1 Vrij toepasbaar 

1 Bbk = Besluit bodemkwaliteit. Voor PFAS is het oordeel gebaseerd op het tijdelijke handelingskader voor PFAS-houdende grond waarin de 

toepassingsnormen zijn vastgelegd. 

 

Op basis van de analyseresultaten blijkt het volgende: 

• het mengmonster uit de bovengrond voor het afperken van de omvang van de PCB-verontreiniging voldoet aan 

de bodemfunctieklasse wonen/industrie. Deze grond is niet toepasbaar onder de grondwaterspiegel of in 

oppervlaktewater; 

• de bovengrond ter plaatse van de sterk PCB-verontreiniging voldoet aan de bodemfunctieklasse 

wonen/industrie. Deze grond is niet toepasbaar onder de grondwaterspiegel of in oppervlaktewater; 

• de bovengrond rondom het souterrain is niet toepasbaar en moet worden gereinigd of gestort; 

• de ondergrond rondom het souterrain is vrij toepasbaar op landbodem. Deze grond mag op landbodem ook 

worden toegepast onder de grondwaterspiegel maar is niet toepasbaar in oppervlaktewater; 

 

Asbest 

De analysecertificaten van het laboratoriumonderzoek zijn opgenomen in bijlage 4. Uit de analyseresultaten blijkt 

dat zowel in de boven- als ondergrond rondom het souterrain geen asbest is aangetroffen. 

5.3 Interpretatie verontreinigingssituatie 

Uit voorgaande bodemonderzoeken blijkt dat naast licht verhoogde gehalten aan zware metalen, minerale olie en 

PAK, de grond op een groot deel van de locatie sterk verontreinigd is met PCB. De verontreiniging is aangetoond 

in de bovengrond op het onbebouwde deel van de locatie en strekt zich deels uit tot aan de perceelsgrenzen. Er is 

geen sprake van een duidelijke oorzaak of relatie met bodemvreemde bijmengingen. Vanwege de aanwezigheid 

van kelders en een souterrain, is inpandig geen onderzoek uitgevoerd. Hierdoor bestaat geen inzicht in de 

milieuhygienische bodemkwaliteit onder het pand. Omdat ter plaatse van het pand geen grondwerk wordt 

uitgevoerd is dit inzicht ook niet nodig. 

 

In de afperkende boringen voor de sterk verhoogde gehalten aan PCB zijn licht tot sterk verhoogde gehalten aan 

PCB aangetoond. Daarmee is aangetoond dat ook ten zuiden van de bebouwing een verontreiniging met PCB 

aanwezig is. Ter plaatse van het zuidwestelijke deel van de locatie gaat het daarbij niet om sterk verhoogde 

gehalten en zijn alleen licht verhoogde PCB gehalten aangetroffen. Op het zuidoostelijke deel is ook ten zuiden van 

de bebouwing sprake van matige en sterk verhoogde gehalten. Aan de hand van de resultaten uit de afperkende 

boringen is de omvang van de PCB-verontreiniging voldoende afgeperkt. 

 

De oppervlakte van het sterk met PCB verontreinigde deel bedraagt circa 700 m2, waarbij uitgaande van een dikte 

van de sterk verontreinigde laag van 0,5 meter sprake is van circa 350 m3 sterk verontreinigde grond. De 

verontreiniging met licht verhoogde gehalten zet zich naar alle waarschijnlijkheid door tot een diepte van circa 1,0 

m -mv, waarbij plaatselijk nog matig of sterk verhoogde gehalten aanwezig kunnen zijn. De hoeveelheid licht 

verontreinigde grond wordt geraamd op circa 1.400 m3. 
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In opdracht van Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. is door Ortageo Noordoost B.V. een bodemonderzoek 

uitgevoerd op de locatie John F. Kennedylaan 2 in Apeldoorn. 

 

Aanleiding en doel 

De aanleiding voor het onderzoek is het voorgenomen grondwerk voor verbouw- en nieuwbouwwerkzaamheden. 

Het doel van het onderzoek is om de kwaliteit van de af te voeren grond vast te stellen voor PFAS en GenX. In 

combinatie met dit onderzoek wordt de zuidelijke grens van de sterke PCB-verontreiniging geverifieerd en wordt 

voor de grond rondom het souterrain de kwaliteit van de af te voeren grond vastgesteld voor asbest. 

 

Wettelijk kader 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende NEN-normen, richtlijnen en protocollen en voldoet aan de wet- 

en regelgeving betreffende de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden in het bodemwerkveld. 

 

Strategie 

Afperken omvang van de PCB-verontreiniging 

Er is geen aanvullend onderzoek uitgevoerd buiten de perceelsgrenzen of ter plaatse van de bebouwing. Wel is de 

bovengrond ten zuiden van de aanwezige bebouwing separaat onderzocht op PCB. Ook is een verificatie van de 

veronderstelde zuidelijke verontreinigingsgrenzen uitgevoerd. Er zijn boringen uitgevoerd tot 1,0 m -mv. De boven- 

en ondergrond van de boringen is separaat bemonsterd voor analyse op PCB. Tevens is één mengmonster 

samengesteld voor analyse op PFAS en GenX in verband met de mogelijke grondafvoer. 

 

Vaststellen kwaliteit af te voeren grond in verband met sterke PCB verontreiniging 

In verband met de afvoer van de sterk met PCB verontreinigde grond is deze grond onderzocht op PFAS en GenX. 

Ter plaatse van het deel waar de sterke verontreiniging met PCB is aangetoond zijn vier boringen tot 0,5 m -mv 

uitgevoerd. Er is één mengmonster voor analyse op PFAS en GenX samengesteld. Tevens is één mengmonster 

samengesteld voor het bepalen van de SCG-zeefkromme. 

 

Vaststellen kwaliteit af te voeren grond in verband met vrij graven souterrain 

Onder het zuidelijke deel van het huidige pand is een souterrain aanwezig. In verband met het toekomstige gebruik 

van dit souterrain wordt de eerste vijf meter vanuit de gevel ontgraven tot 2,5 m -mv en afgevoerd naar een erkende 

verwerker. De vrijkomende grond is onderzocht op PFAS en GenX. Tevens is voor deze grond, vanwege het 

gebruik van asbesthoudende materialen in de fundatie van het pand, een onderzoek uitgevoerd op de aanwezigheid 

van asbest. Rondom het zuidelijke deel van het pand zijn zes proefgaten gegraven tot 0,5 m-mv welke zijn 

doorgeboord tot 2,5 m -mv. Voor zowel de boven- als ondergrond is één mengmonster voor analyse op asbest en 

één mengmonster voor analyse op PFAS en GenX samengesteld. 

 

Resultaten en conclusies 

 

Afperken omvang van de PCB-verontreiniging 

• visueel zijn geen bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen; 

• in de bovengrond zijn matig en licht verhoogde gehalten aan PCB aangetoond. In de monsters van de 

ondergrond zijn sterk, matig en licht verhoogde gehalten aangetroffen. De verhoogde gehalten zijn te relateren 

aan de sterke verontreiniging met PCB die op het overige deel van het terrein reeds is aangetoond. Op basis 

van de afperkende boringen is de verontreiniging voldoende afgeperkt; 

• de bovengrond voldoet voor PFAS en GenX aan de bodemfunctieklasse wonen/industrie. Deze grond is niet 
toepasbaar onder grondwaterspiegel of in oppervlaktewater. 

• de oppervlakte van het sterk verontreinigde deel bedraagt circa 700 m2, waarbij uitgaande van een dikte van 

de sterk verontreinigde laag van 0,5 meter sprake is van circa 350 m3 sterk verontreinigde grond. De 

verontreiniging met licht verhoogde gehalten zet zich naar alle waarschijnlijkheid door tot een diepte van circa 

1,0 m -mv, waarbij plaatselijk nog matig of sterk verhoogde gehalten aanwezig kunnen zijn De hoeveelheid 

licht verontreinigde grond wordt geraamd op circa 1.400 m3. 

• De verontreiniging zet zich naar alle waarschijnlijkheid door tot een diepte van 1,0 m -mv en zal vanwege de 

aanwezige kelders en een souterrain waarschijnlijk niet aanwezig zijn onder de bebouwing en zich enkel 

bevinden op het onbebouwde deel van de locatie. 
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Vaststellen kwaliteit af te voeren grond in verband met sterke PCB verontreiniging 

• visueel zijn geen bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen; 

• de met PCB verontreinigde grond voldoet voor PFAS en GenX aan de bodemfunctieklasse wonen/industrie. 
Deze grond is niet toepasbaar onder grondwaterspiegel of in oppervlaktewater. 

 

Vaststellen kwaliteit af te voeren grond in verband met vrij graven souterrain 

• visueel zijn geen bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen; 

• het mengmonster uit de bovengrond voor het afperken van de omvang van de PCB-verontreiniging voldoet 

aan de bodemfunctieklasse wonen/industrie. Deze grond is niet toepasbaar onder de grondwaterspiegel of in 

oppervlaktewater; 

• de bovengrond ter plaatse van de sterk PCB-verontreiniging voldoet aan de bodemfunctieklasse 

wonen/industrie. Deze grond is niet toepasbaar onder de grondwaterspiegel of in oppervlaktewater; 

• de bovengrond rondom het souterrain is niet toepasbaar en moet worden gereinigd of gestort; 

• de ondergrond rondom het souterrain is vrij toepasbaar op landbodem. Deze grond mag op landbodem ook 

worden toegepast onder de grondwaterspiegel maar is niet toepasbaar in oppervlaktewater; 

• in zowel de boven- als ondergrond rondom het souterrain is geen asbest aangetoond. 
 

Aanbevelingen 

In voorgaande onderzoeken is reeds vastgesteld dat sprake is van een ernstig, niet spoedeisend geval van 

bodemverontreiniging. Omdat de situatie op de locatie, wat betreft het gebruik en de aanwezige verontreiniging, 

niet wezenlijk is veranderd ten opzichte van voorgaande onderzoeken wordt deze conclusie onderschreven. 

 

Hoewel sprake is van een geval van ernstige verontreiniging, hoeft een bodemsanering op grond van het ontbreken 

van actuele risico's niet met spoed te worden gesaneerd. Dit betekent dat op grond van de Wet bodembescherming 

door het bevoegd gezag geen bodemsanering kan worden opgelegd. Het is echter niet toegestaan handelingen te 

verrichten waarbij de bodemverontreiniging wordt verplaatst of verminderd zonder dit voorafgaand te melden aan 

het bevoegd gezag Wet bodembescherming. 

 

Voor het uitvoeren van de voorgenomen grondwerkzaamheden dient een sanering te worden voorbereid. Omdat 

sprake is van PCB, kan de sanering niet via een verkorte BUS-procedure plaatsvinden maar is de normale 

procedure nodig (beschikking ernst en spoedeisendheid op een saneringsplan). 

 

Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder meer elders 

toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. De toepassing van grond 

elders moet worden gemeld via het ‘meldpunt bodemkwaliteit’. In het kader van kostenefficiëntie adviseren wij om 

vrijkomende grond zoveel mogelijk binnen de onderzoekslocatie te hergebruiken. 

 

Conform art. 28 van de Wet bodembescherming moet bij het bevoegd gezag melding worden gedaan van de 

voorgenomen werkzaamheden. Deze melding hoeft niet als geen sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging en: 

• de betreffende hoeveelheid te ontgraven grond niet meer bedraagt dan 50 m3 en/of de hoeveelheid 
verontreinigd grondwater niet meer bedraagt dan 1.000 m3; 

• de grond slechts tijdelijk wordt verplaatst en na verplaatsing in zijn geheel wordt teruggebracht. 
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Regionale ligging onderzoekslocatie 
en uittreksel kadastrale kaart 



Omgevingskaart Klantreferentie: 211371

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Hoog Soeren R 3778
John F. Kennedylaan 2, 7314PS Apeldoorn
CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 211371

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 5 december 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Hoog Soeren
R
3778

0 m 5 m 25 m

6-8B

W
altersin

gel

2-4B

2

58-64

3777

5434

3778

2623

2322

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SRN00&sectie=R&perceelnummer=3777&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SRN00&sectie=R&perceelnummer=5434&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SRN00&sectie=R&perceelnummer=3778&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SRN00&sectie=R&perceelnummer=2623&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SRN00&sectie=R&perceelnummer=2322&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Situatietekening met onderzoekspunten 
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Bodemprofielbeschrijvingen 
  



Projectcode: 211371Projectlocatie: John F. Kennedylaan 2

Opdrachtgever: Exploruis Pagina:1 / 5 Getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: A01

Datum meting: 15-11-2019

Boormeester: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

100

1

2

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig wortelhoudend,
donkerbruin

100

Meetpunt: A02

Datum meting: 15-11-2019

Boormeester: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

100

1

2

3

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend,
donkerbruin

80

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

100

Meetpunt: A03

Datum meting: 15-11-2019

Boormeester: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

100

1

2

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig wortelhoudend,
donkerbruin

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
geelbruin

100

Meetpunt: A04

Datum meting: 15-11-2019

Boormeester: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

100

1

2

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig wortelhoudend,
donkerbruin

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
geelbruin

100

Meetpunt: A101

Datum meting: 14-2-2020

Boormeester: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

100

1

2

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig wortelhoudend,
donkerbruin

100

Meetpunt: A102

Datum meting: 14-2-2020

Boormeester: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

100

1

2

3

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend,
donkerbruin

80

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

100



Projectcode: 211371Projectlocatie: John F. Kennedylaan 2

Opdrachtgever: Exploruis Pagina:2 / 5 Getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: A103

Datum meting: 14-2-2020

Boormeester: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

100

1

2

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig wortelhoudend,
donkerbruin

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
geelbruin

100

Meetpunt: A104

Datum meting: 14-2-2020

Boormeester: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

100

1

2

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig wortelhoudend,
donkerbruin

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
geelbruin

100

Meetpunt: B05

Datum meting: 15-11-2019

Boormeester: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

1

bosschage0

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

50

Meetpunt: B06

Datum meting: 15-11-2019

Boormeester: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

1

tegel0

5

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtbruin

50

Meetpunt: B07

Datum meting: 15-11-2019

Boormeester: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

1

klinker0

10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel, (Aanvulzand)

50

Meetpunt: B08

Datum meting: 15-11-2019

Boormeester: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

1

tegel0

5

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel, (Aanvulzand)

50
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Meetpunt: C09

Datum meting: 15-11-2019

Boormeester: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,31 Breedte (m): 0,30

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten planten,
donkerbruin, 53kg<20mm =0%bvm

50

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

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

250

Meetpunt: C10

Datum meting: 15-11-2019

Boormeester: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,30 Breedte (m): 0,31

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, 59,2kg<20mm
=0%bvm

50

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

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel, Tempex en gipsplaat
resten

250

Meetpunt: C11

Datum meting: 15-11-2019

Boormeester: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,30 Breedte (m): 0,32

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, 56kg<20mm
=0%bvm

50

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

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, lichtgeel

250

Meetpunt: C12

Datum meting: 15-11-2019

Boormeester: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,30 Breedte (m): 0,30

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, 58kg<20mm
=0%bvm

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, lichtbruin

110

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

250
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Meetpunt: C13

Datum meting: 15-11-2019

Boormeester: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

100

150

1

2

3

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin,
57,4kg<20mm =0%bvm

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
geelbruin, Gestaakt op
beton (fundatie)

150

Meetpunt: C13a

Datum meting: 15-11-2019

Boormeester: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,32 Breedte (m): 0,31

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

groenstrook0

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

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

80

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

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, laagjes
roest, neutraal beigegeel

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

250

Meetpunt: C14

Datum meting: 15-11-2019

Boormeester: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,30 Breedte (m): 0,31

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

tegel0

5

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtbruin, 56,4kg<20mm =0%bvm

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtbruin

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, laagjes
roest, neutraal oranjegeel

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

250

Meetpunt: MM-AS-01

Datum meting: 15-11-2019

Boormeester: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

1

klinker0

C09t/mC13(0-50)

50
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Meetpunt: MM-AS-02

Datum meting: 15-11-2019

Boormeester: Arnold Vrugteman

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

100

1

tuin0

50

C09t/mC12(50-100)

100
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Analysecertificaten  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

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

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Saskia van Wijk

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : John F. Kennedylaan 2

Uw projectnummer : 211371

SYNLAB rapportnummer : 13148083, versienummer: 1

Rotterdam, 25-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211371.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) A01-1 A01 (0-50)

002 Grond (AS3000) A02-1 A02 (0-50)

003 Grond (AS3000) A03-1 A03 (0-50)

004 Grond (AS3000) A04-1 A04 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 84.8
 

89.7
 

85.9
 

85.8
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

 
 

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.0
 

2.5
 

3.3
 

3.4
 

 
 

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

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S 6.7

1)
<1

 
2.0

1)
3.7

1)
 

 

PCB 52 µg/kgds S 34
 

<1
 

2.1
 

5.1
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S 53
 

<1
 

3.2
 

5.9
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S 16
 

<1
 

<1
 

2.9
3)

 
 

PCB 138 µg/kgds S 57
 

<1
 

2.5
 

9.4
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S 58
 

<1
 

3.9
 

7.8
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S 23
 

<1
 

2.8
 

3.6
3)

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 247.7
2)

4.9
2)

17.2
2)

38.4
2)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

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

Voetnoten

1 Het resultaat voor PCB 28 is mogelijk valspositief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31.

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

3 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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

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

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

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

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7934742 18-11-2019 15-11-2019 ALC201  

002 Y7934550 18-11-2019 15-11-2019 ALC201  

003 Y7934526 18-11-2019 15-11-2019 ALC201  

004 Y7934485 18-11-2019 15-11-2019 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

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

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Roy Welhuis

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : John F. Kennedylaan 2

Uw projectnummer : 211371

SYNLAB rapportnummer : 13199533, versienummer: 1.

Rotterdam, 23-02-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211371.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet
verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) A101-2 A101 (50-100)

002 Grond (AS3000) A102-2 A102 (50-80)

003 Grond (AS3000) A103-2 A103 (60-100)

004 Grond (AS3000) A104-2 A104 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 91.4
 

89.3
 

90.8
 

91.8
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

 
 

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.3
 

2.1
 

1.3
 

1.0
 

 
 

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

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S 33

1)
34

1)
5.4

1)
<1

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S 14
 

18
 

2.7
 

<1
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S 20
 

37
 

4.4
 

<1
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S 5.8
 

9.3
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S 22
 

55
 

4.5
 

<1
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S 22
 

55
 

5.1
 

<1
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S 12
 

29
 

2.4
 

<1
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 128.8
2)

237.3
2)

25.2
2)

4.9
2)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

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

Voetnoten

1 Het resultaat voor PCB 28 is mogelijk valspositief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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

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

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

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

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8263513 14-02-2020 14-02-2020 ALC201  

002 Y8263557 14-02-2020 14-02-2020 ALC201  

003 Y8263555 14-02-2020 14-02-2020 ALC201  

004 Y8263554 14-02-2020 14-02-2020 ALC201  



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

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

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Saskia van Wijk

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : John F. Kennedylaan 2

Uw projectnummer : 211371

SYNLAB rapportnummer : 13148086, versienummer: 1

Rotterdam, 27-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211371.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond MMA01 A01 (0-50) A02 (0-50) A03 (0-50) A04 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% Q 86.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  1.45

1)
 

 
 

 
 

 
 

 

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  2.58
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

PFAS (30)  en GENX   zie bijlage
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door
SYNLAB A&S B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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

som PFOA (0.7 factor) Grond Analyse uitbesteed

som PFOS (0.7 factor) Grond Idem

PFAS (30)  en GENX Grond Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7934742 18-11-2019 15-11-2019 ALC201  

001 Y7934550 18-11-2019 15-11-2019 ALC201  

001 Y7934526 18-11-2019 15-11-2019 ALC201  

001 Y7934485 18-11-2019 15-11-2019 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

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

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Saskia van Wijk

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : John F. Kennedylaan 2

Uw projectnummer : 211371

SYNLAB rapportnummer : 13149065, versienummer: 1

Rotterdam, 27-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211371.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMB01 B06 (5-50) B07 (10-50) B08 (5-50)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 93.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

min. delen <16um % vd DS Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

min. delen <32um % vd DS Q 1.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

min. delen <50um % vd DS Q 4.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

min. delen <63um % vd DS Q 5.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

min. delen <125um % vd DS Q 9.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

min. delen <250um % vd DS Q 24
 

 
 

 
 

 
 

 
 

min. delen <500um % vd DS Q 63
 

 
 

 
 

 
 

 
 

min. delen <1mm % vd DS Q 70
 

 
 

 
 

 
 

 
 

min. delen <2mm % vd DS Q 71
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.71

1)
 

 
 

 
 

 
 

 

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  2.24
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

PFAS (30)  en GENX   zie bijlage
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door
SYNLAB A&S B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed.
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Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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

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

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

min. delen <2um Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

min. delen <16um Grond (AS3000) Eigen methode

min. delen <32um Grond (AS3000) Idem

min. delen <50um Grond (AS3000) Eigen methode (zeefmethode)

min. delen <63um Grond (AS3000) Idem

min. delen <125um Grond (AS3000) Idem

min. delen <250um Grond (AS3000) Idem

min. delen <500um Grond (AS3000) Idem

min. delen <1mm Grond (AS3000) Idem

min. delen <2mm Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Analyse uitbesteed

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

PFAS (30)  en GENX Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7934723 18-11-2019 15-11-2019 ALC201  

001 Y7934721 18-11-2019 15-11-2019 ALC201  

001 Y7737702 18-11-2019 15-11-2019 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 8

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

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

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Saskia van Wijk

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : John F. Kennedylaan 2

Uw projectnummer : 211371

SYNLAB rapportnummer : 13149062, versienummer: 1

Rotterdam, 27-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211371.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMC01 C10 (0-50) C11 (0-50) C12 (0-50) C13a (0-50)

002 Grond (AS3000) MMC02 C09 (100-150) C11 (100-150) C13a (110-150) C14 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 87.1
 

92.9
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

 
 

 
 

 
 

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

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  1.87

1)
0.18

1)
 

 
 

 
 

 

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  3.44
1)

0.24
1)

 
 

 
 

 
 

PFAS (30)  en GENX   zie bijlage
 

zie bijlage
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door
SYNLAB A&S B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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

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

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Analyse uitbesteed

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

PFAS (30)  en GENX Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7934525 18-11-2019 15-11-2019 ALC201  

001 Y7934745 18-11-2019 15-11-2019 ALC201  

001 Y7934530 18-11-2019 15-11-2019 ALC201  

001 Y7934541 18-11-2019 15-11-2019 ALC201  

002 Y7737708 18-11-2019 15-11-2019 ALC201  

002 Y7934737 18-11-2019 15-11-2019 ALC201  

002 Y7934744 18-11-2019 15-11-2019 ALC201  

002 Y7936598 18-11-2019 15-11-2019 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

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

www.synlab.nl

Ortageo Noordoost

Saskia van Wijk

Einsteinstraat 12a

7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : John F. Kennedylaan 2

Uw projectnummer : 211371

SYNLAB rapportnummer : 13149059, versienummer: 1

Rotterdam, 02-12-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 211371.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

MM-AS-01-1 MM-AS-01 (0-50)

002 Asbestverdachte
grond AS3000

MM-AS-02-1 MM-AS-02 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002    

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Asbest analyse conform NEN
5898

  zie bijlage
 

zie bijlage
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Asbest analyse conform NEN
5898

Asbestverdachte grond AS3000 Analyse uitbesteed

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1818368 18-11-2019 15-11-2019 ALC291  

002 E1818367 18-11-2019 15-11-2019 ALC291  
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Overschrijdingstabellen 



 
 

 

Projectcode: 211371 

 

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

Monstercode   A01-1 A02-1 A03-1 

Certificaatcode   13148083 13148083 13148083 

Boring(en)   A01 A02 A03 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 3,00 2,50 3,30 

Lutum % ds 25,0 25,0 25,0 

Datum van toetsing  5-12-2019 5-12-2019 5-12-2019 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   826 0,82   <20,0 0   52,0 0,03 

PCB 28 µg/kg ds  6,7 22,3  <1 <3  2,0 6,1 

PCB 52 µg/kg ds  34 113  <1 <3  2,1 6,4 

PCB 101 µg/kg ds  53 177  <1 <3  3,2 9,7 

PCB 118 µg/kg ds  16 53  <1 <3  <1 <2 

PCB 138 µg/kg ds  57 190  <1 <3  2,5 7,6 

PCB 153 µg/kg ds  58 193  <1 <3  3,9 11,8 

PCB 180 µg/kg ds  23 77  <1 <3  2,8 8,5 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  84,8 85,0 (6)  89,7 90,0 (6)  85,9 86,0 (6) 

organische stof %  3,0   2,5   3,3  

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

 
Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   A04-1 A101-2 A102-2 

Certificaatcode   13148083 13199533 13199533 

Boring(en)   A04 A101 A102 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 0,50 - 0,80 

Humus % ds 3,40 1,30 2,10 

Lutum % ds 25,0 25,0 25,0 

Datum van toetsing  5-12-2019 6-3-2020 6-3-2020 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds   113 0,09   644 0,64   1130 1,13 

PCB 28 µg/kg ds  3,7 10,9  33 165  34 162 

PCB 52 µg/kg ds  5,1 15,0  14 70  18 86 

PCB 101 µg/kg ds  5,9 17,4  20 100  37 176 

PCB 118 µg/kg ds  2,9 8,5  5,8 29,0  9,3 44,3 

PCB 138 µg/kg ds  9,4 27,6  22 110  55 262 

PCB 153 µg/kg ds  7,8 22,9  22 110  55 262 

PCB 180 µg/kg ds  3,6 10,6  12 60  29 138 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  85,8 86,0 (6)  91,4 91,0 (6)  89,3 89,0 (6) 

organische stof %  3,4   1,3   2,1  

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  
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Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   A103-2 A104-2 

Certificaatcode   13199533 13199533 

Boring(en)   A103 A104 

Traject (m -mv)   0,60 - 1,00 0,50 - 1,00 

Humus % ds 1,30 1,00 

Lutum % ds 25,0 25,0 

Datum van toetsing  6-3-2020 6-3-2020 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB µg/kg ds   126 0,11   <25,0 0,01 

PCB 28 µg/kg ds  5,4 27,0  <1 <4 

PCB 52 µg/kg ds  2,7 13,5  <1 <4 

PCB 101 µg/kg ds  4,4 22,0  <1 <4 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4 

PCB 138 µg/kg ds  4,5 22,5  <1 <4 

PCB 153 µg/kg ds  5,1 25,5  <1 <4 

PCB 180 µg/kg ds  2,4 12,0  <1 <4 

    

OVERIG    

Droge stof % w/w  90,8 91,0 (6)  91,8 92,0 (6) 

organische stof %  1,3   1,0  

Artefacten g  <1   <1  

Aard artefacten -  0   0  

 
Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   MMB01 

Certificaatcode   13149065 

Boring(en)   B06, B07, B08 

Traject (m -mv)   0,05 - 0,50 

Humus % ds 10,00 

Lutum % ds 1,00 

Datum van toetsing  5-12-2019 

  Meetw GSSD Index 

   

OVERIG   

Droge stof % w/w  93,1 93,0 (6) 

lutum %  <1  

organische stof %  

Artefacten g  <1  

Aard artefacten -  0  

Korrelfractie < 1000 µm % ds  70  

Korrelfractie < 125 µm % ds  9,6  

Korrelfractie < 16 µm % ds  <1  

Korrelfractie < 250 µm % ds  24  

Korrelfractie < 500 µm % ds  63  

Korrelfractie < 63 µm % ds  5,8  

Korrelfractie < 2 mm % ds  71  

Korrelfractie < 50 µm % ds  4,6  

Korrelfractie < 32 µm % ds  1,4  

2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat (anion) 
 

µg/kg ds  <0,1  
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## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : > Achtergrondwaarde 
8,88 : > Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
1 : Gemeten gehalte is <= 0 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
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Kader van het onderzoek 

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

 

NEN-normen 

Bij het bepalen van de onderzoeksstrategie en het vaststellen van het onderzoeksprogramma is uitgegaan van de 

volgende NEN-normen: 

• 'Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek' 

(Nederlandse norm 5725: januari 2009); 

• ‘Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – Onderzoek naar de aard en 

omvang van bodemverontreiniging’ (Nederlandse Technische Afspraak 5755, juli 2010). 

 

Uitvoeringskader 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de wettelijke KWALIBO-regeling (Kwaliteitsborging bij bodem-

intermediairs). Dit betekent dat het veldwerk is uitgevoerd onder erkenning op basis van BRL SIKB 2000 en de 

daarbij behorende protocollen 2001 (plaatsen handboringen en peilbuizen) en 2002 (nemen van grondwater-

monsters). Waar tijdens het onderzoek is afgeweken van de normen en de protocollen, is dat vermeld in dit rapport. 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door een laboratorium dat is geaccrediteerd op basis van de criteria in 

NEN-EN-ISO/IEC 17025:2000 en op basis van AS3000. Op de analysecertificaten is aangegeven welke 

laboratoriumverrichtingen onder de genoemde accreditaties zijn uitgevoerd.  

 

In deze appendix is de verantwoording van het uitgevoerde onderzoek opgenomen, waaronder verwijzingen naar 

wet- en regelgeving en kwaliteitsborging.  

 

Reikwijdte van het onderzoek 

Het bodemonderzoek is alleen bedoeld om inzicht te krijgen in de actuele milieuhygiënische kwaliteit van grond 

en/of grondwater op de onderzoekslocatie voor het beoogde doel. De uitvoering van de werkzaamheden door 

Ortageo vindt op zorgvuldige wijze plaats volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden bij onderzoek 

naar bodemverontreiniging. Het bodemonderzoek beoogt een waarheidsgetrouw beeld te geven van de bodem-

kwaliteit van de onderzoekslocatie op het moment van de monstername. Vanwege het steekproefsgewijze karakter 

van het onderzoek waarbij de monstername op deels willekeurig bepaalde locaties plaatsvindt, kan niet worden 

uitgesloten dat binnen de onderzoekslocatie lokaal een verontreiniging afkomstig van een onbekende puntbron 

aanwezig is, die niet wordt aangetoond in dit onderzoek. Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde 

onderzoek een momentopname betreft. De onderzoeksresultaten worden minder representatief voor de actuele 

bodemkwaliteit naarmate meer activiteiten op de locatie plaatsvinden en de verstreken periode sinds de uitvoering 

van het onderzoek langer wordt.  

 

Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder meer elders 

toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. De toepassing van grond 

elders moet worden gemeld via het ‘meldpunt bodemkwaliteit’.  

 

Het bodemonderzoek is, mits anders aangegeven, niet van toepassing op puin- of andere lagen waarin het 

gewichtspercentage aan bodemvreemd materiaal groter is dan 50%. Deze lagen betreffen formeel geen bodem en 

hierop is de Wet bodembescherming niet van toepassing. 
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Toetsingskader 

Om de mate waarin sprake is van bodemverontreiniging te kunnen beoordelen, worden de analyseresultaten van 

de grond- en/of grondwatermonsters getoetst aan het toetsingskader dat landelijk (generiek) is vastgesteld.  

 

Generiek toetsingskader 

Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik gemaakt van 

de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de streefwaarden grondwater en 

interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de Circulaire bodemsanering. In onderstaande tabel 

worden deze referentiewaarden en de daarbij gehanteerde terminologie toegelicht. 

 

Tabel: Toelichting op referentiewaarden 

Referentiewaarde Afkorting Betekenis  Index Terminologie bij overschrijding 

Grond 

Achtergrondwaarde A 
Generieke waarde voor schone 

grond (AW2000-waarde) 
0 Licht verhoogd / verontreinigd 

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

Interventiewaarde I 
Waarde voor 

sanering(sonderzoek) 
1,0 Sterk verhoogd / verontreinigd 

Grondwater 

Streefwaarde S 
Generieke waarde voor een 

schoon grondwater 
0 Licht verhoogd / verontreinigd 

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

Interventiewaarde I 
Waarde voor  

sanering(sonderzoek) 
1,0 Sterk verhoogd / verontreinigd 

 

Voor toetsing aan de referentiewaarden worden de gemeten gehalten op basis van de percentages lutum (fractie 

<2 μm) en organische stof in een monster, omgerekend naar een gestandaardiseerd gehalte. Een 

gestandaardiseerd gehalte geldt voor een standaardbodem met 25% lutum en 10% organische stof. Vóór  

1 november 2013 werden bij elke onderzoek juist de referentiewaarden die gelden voor een standaardbodem 

omgerekend op basis van de percentages aan lutum en organische stof per monster. 

 

Gehalten c.q. concentraties aan verontreinigende stoffen boven de tussenwaarde geven in het algemeen aanleiding 

tot het instellen van een nader onderzoek.  

 

Gebiedsspecifiek toetsingskader 

Gemeenten hebben op basis van het Besluit bodemkwaliteit de mogelijkheid tot het vaststellen van gebieds-

specifiek beleid voor hun grondgebied. Op basis daarvan kan licht tot matig verontreinigde grond zonder verdere 

keuring worden hergebruikt binnen de betreffende gemeente(n). Sommige gemeenten hebben in het bodem-

beheerplan tevens vastgesteld dat de lokale maximale waarden gelden als verhoogde achtergrondwaarden in het 

kader van de beoordeling c.q. afperking van (gevallen van) bodemverontreiniging. 

 

Op basis van gebiedsspecifiek beleid kunnen lokale maximale waarden (LMW) zijn vastgesteld die hoger liggen 

dan de generieke achtergrondwaarden. Deze waarden gelden voor homogene deelgebieden die zijn ingedeeld 

naar ontstaansgeschiedenis en gebruik. De lokale maximale waarden kunnen, mits dit is vastgelegd in het 

gemeentelijk beleid, worden gebruikt in plaats van de generieke achtergrondwaarden bij de toetsing of sprake is 

van bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. 
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Beoordelingskader saneringsnoodzaak 

Gevalsdefinitie 

Een geval van bodemverontreiniging wordt gedefinieerd als een verontreinigd grondgebied, waarbij de 

geconstateerde verontreinigingen een technische, organisatorische en ruimtelijke samenhang vertonen. Aan elk 

van deze drie criteria moet worden voldaan om te spreken van één geval van bodemverontreiniging. 

 

Bodemverontreiniging ontstaan vanaf 1987 

Als de bodemverontreiniging is ontstaan na 1 januari 1987 dan is conform de Wet bodembescherming (Wbb) sprake 

van een verontreiniging die valt onder de zorgplicht (art. 13 Wbb). De veroorzaker is verplicht de verontreiniging en 

de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Er moet dus zo spoedig mogelijk 

een sanering worden uitgevoerd, ongeacht de ernst, omvang en risico's van de verontreiniging. 

 

Bodemverontreiniging ontstaan vóór 1987 

De saneringsparagraaf uit de Wet bodembescherming, van toepassing op bodemverontreiniging die is ontstaan 

vóór 1 januari 1987, omschrijft de volgende uitgangspunten: 

• Conform art. 28 Wbb moet degene die de bodem wil gaan saneren of werkzaamheden wil gaan verrichten 

waardoor de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst, hiervan melding doen bij het 

bevoegd gezag (art. 28 Wbb). Deze melding hoeft niet, als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de 

sanering of de geplande activiteit geen betrekking heeft op een geval van ernstige bodemverontreiniging en 

tevens vaststaat: 

- dat de betreffende hoeveelheid verontreinigde grond niet meer bedraagt dan 50 m3 en/of de hoeveelheid 

verontreinigd grondwater niet meer bedraagt dan 1.000 m3; 

- dat uit de aard van de handelingen volgt dat de grond slechts tijdelijk wordt verplaatst en na verplaatsing 

in zijn geheel wordt teruggebracht. 

• Er is sprake van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ als in een bodemvolume van 25 m³ in de grond 

en/of 100 m³ in het grondwater het gemiddelde gehalte van een verontreinigde stof groter is dan de 

interventiewaarde voor grond respectievelijk grondwater. Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging 

geldt een saneringsnoodzaak. 

• In enkele specifieke situaties kan bij gehalten onder de interventiewaarden ook sprake zijn van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging. Dit geldt voor de zogenaamde gevoelige functies:  

- moestuin/volkstuin; 

- plaatsen waar vluchtige verbindingen aanwezig zijn in het grondwater in combinatie met hoge 

grondwaterstanden en/of in de onverzadigde bodem onder bebouwing; 

- plaatsen waar sprake is van gewasconsumptie en waar een verontreiniging met PCB in de contactzone 

aanwezig is. 

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

risico's. Hiertoe moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd waarbij de humane, ecologische en 

verspreidingsrisico's worden vastgesteld. Als sprake is van onaanvaardbare risico's moet de sanering met 

spoed worden uitgevoerd. Eventueel kunnen ook tijdelijke beveiligingsmaatregelen worden getroffen om de 

risico's te beheersen. 

 

Het bevoegd gezag Wbb stelt in een beschikking vast of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging 

en, als dit het geval is, of de verontreiniging met spoed moet worden gesaneerd. Als sprake is van spoed, dan stelt 

het bevoegd gezag in de beschikking tevens de termijn vast waarbinnen met de sanering moet worden begonnen. 

 



 

211371   

VERANTWOORDING 

 



 

211371   

NEN-normen 

Vooronderzoek 

NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (Nederlandse norm 

5725: oktober 2017) 

Bodemonderzoek 

NEN 5740 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de 

milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (Nederlandse norm 5740, januari 2009 en 5740:2009/A1: 

februari 2016) 
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Kwaliteitsborging 

Algemeen 

Kwaliteitszorg 

algemeen 

NEN-EN-ISO  

9001: 2015  

Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen 

(Nederlandse norm, oktober 2015) 

 

Veiligheidscertificaat 

aannemers 
VCA** 

VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers 

(versie 2008/5.1, april 2010) 

 

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

verankerd in het Besluit bodemkwaliteit 
 

Milieukundig laboratoriumonderzoek 

Laboratorium AS3000 SYNLAB Analytics & Services B.V. RvA 

Milieukundig veldwerk 

BRL SIKB/protocol* 

BRL SIKB 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek 

 

Protocol 2001 
Uitvoeren van handboringen en plaatsen van peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 

Protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

* niet elke vestiging beschikt over de erkenning voor alle vermelde protocollen. 
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Opdrachtgever Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. 

Omschrijving project John. F. Kennedylaan 2 in Apeldoorn 

Projectnummer 211371 

 

Verklaring van onafhankelijkheid veldwerkzaamheden 

Protocol Functie Naam Handtekening Datum 

Protocol 2001 
Veldwerker bodemonderzoek 

grond* 
A.H. Vrugteman 

 

15-11-2019 

14-02-2020 

Protocol 2001 
Veldwerker bodemonderzoek 

grond* 
M. Treep (assistent) 

 
15-11-2019 

Protocol 2018 
Veldwerker bodemonderzoek 

grond* 
A.H. Vrugteman 

 
15-11-2019 

Kwaliteitsborging advies en rapportage  

Norm Functie Naam Paraaf Datum 

ISO 9001: 2015 Auteur S. van Wijk 
 

05-02-2020 

ISO 9001: 2015 Kwaliteitscontrole R.J.A. Welhuis 
 

03-04-2020 

* gecertificeerd in kader van Kwalibo  ** geregistreerd in kader van Kwalibo 

 

Toelichting verklaring van onafhankelijkheid 

Ortageo en al haar medewerkers hebben geen financiële en / of juridische belangen met betrekking tot de opdrachtgever en/of 

het eigendom van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek. 

 

Disclaimer 

Hoewel het bodemonderzoek en/of de bodemsanering op zorgvuldige wijze en conform de vigerende normen en protocollen is 

voorbereid en uitgevoerd, kan niet worden uitgesloten dat in werkelijkheid de situatie afwijkt ten opzichte van de in dit rapport 

gepresenteerde gegevens. Immers, elk bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een aantal steekmonsters, welke 

representatief worden geacht voor het onderzochte gebied, maar waarbij (lokale) afwijkingen niet volledig kunnen worden 

uitgesloten. 




