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1 SAMENVATTING 

 

1.1 Algemeen 

In opdracht van Rijksvastgoedbedrijf, Directie Transacties & Ontwikkeling, Cluster 2 is door Envita 
Almelo B.V. een verkennend en nader bodemonderzoek conform NEN 5740, NEN 5707 en NTA 5755 
uitgevoerd op een locatie gelegen aan Vroedschapstraat 15 in Gorinchem (gemeente Gorinchem).  
 
Aanleiding en doel 
Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen verkoop van het onroerend goed. 
 
Het doel van het onderzoek is om door het bepalen van de actuele bodemkwaliteit vast te stellen of er 
als gevolg van een eventuele bodemverontreiniging consequenties zijn voor de voorgenomen transactie 
van het onroerend goed. 
 
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 voor 
bodemonderzoek. Het onderzoek is uitgebreid om aan de modulaire aanpak van de opdrachtgever te 
voldoen.  
 
Strategie 
Op de locatie zijn enkele slootdempingen aanwezig. De ligging van de slootdempingen  zijn in verband 
met de ouderdom van de historische kaarten niet exact vast te stellen (zie ook bijlage 6 historische 
kaarten). Een groot deel van het onbebouwde deel van de onderzoekslocatie is verdacht met betrekking 
tot slootdempingen. Door de bouwwerkzaamheden (en graafwerkzaamheden) kan bovendien 
dempingsmateriaal verspreid zijn over de onderzoekslocatie. De gehele onderzoekslocatie wordt 
daarom als verdacht beschouwd, voor een diffuse bodembelasting met een heterogene verontreiniging 
als gevolg voor zowel asbest als overige parameters.  
 
Daarbij worden enkele boringen dieper uitgevoerd dan voorgeschreven om te onderzoeken of, en welk 
dempingsmateriaal is toegepast.  
 
In onderstaande tabel is de strategie weergegeven.  
 

Tabel 1: Onderzoeksstrategie verdachte deellocaties 

Deellocatie Module Oppervlakte (m2) Analysepakket Strategie NEN5740 Strategie NEN5707 

Gehele locatie N.v.t. 4.886 m2 STAP VED-HE VED-HE 

STAP: Standaardpakket (NEN5740) 

VED-HE Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van 
monsterneming  
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1.2 Samenvatting verontreinigingssituatie 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het bodemonderzoek samengevat weergegeven. 
 

Tabel 2: Samenvatting toetsingsresultaten verkennend onderzoek 

Waargenomen bijzonderheden Overschrijding van de 

Achtergrondwaarde of 
streefwaarde 

Tussenwaarde Interventiewaarde 

Grond 

Sporen baksteen PCB, cadmium, kwik, 
lood, PAK 

- Zink 

Bovengrond: Geen bijzonderheden Zink, cadmium, kwik, 
PCB 

- - 

Ondergrond: Geen bijzonderheden - - - 

Grondwater 

Geen bijzonderheden Molybdeen - - 

- =  Geen parameters in gehalten boven de betreffende toetsingswaarden aangetoond 

 

1.3 Conclusies 

Ter plaatse van één boorpunt van 0,5 tot 0,9 m-mv wordt de interventiewaarde voor zink overschreden 
De verontreiniging is zowel horizontaal als verticaal afgeperkt. 
 
Omdat het volumecriterium van 25 m3 boven interventiewaarde verontreinigde grond niet wordt 
overschreden, is conform de Wet bodembescherming sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 
 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek blijkt verder dat:  

 de bovengrond licht verontreinigd is met cadmium, kwik, zink en PCB; 

 in de ondergrond, behoudens de grond bij en rondom boorpunt 11, geen verontreinigende stoffen 
zijn aangetoond; 

 het grondwater (na heranalyse) enkel licht verontreinigd is met molybdeen;  

 asbest niet is aangetoond in de bodem.  
 
De aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderzochte bodemlagen vormt op basis van 
het huidige gebruik en de voortzetting ervan, geen belemmeringen voor de voorgenomen verkoop.  
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2 INLEIDING 

 

2.1 Algemeen 

I t van Rijksvastgoedbedrijf, Directie Transacties & Ontwikkeling, Cluster 2 is door
 een verkennend en nader bodemonderzoek conform NEN 5740, NEN 5707 en NTA 5755 

uitgevoerd op een locatie gelegen aan Vroedschapstraat 15 in Gorinchem (gemeente Gorinchem).  
 
Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen verkoop van het onroerend goed. 
 
Het doel van het onderzoek is om door het bepalen van de actuele bodemkwaliteit vast te stellen of er 
als gevolg van een eventuele bodemverontreiniging consequenties zijn voor de voorgenomen transactie 
van het onroerend goed. 
 
Voorliggend rapport beschrijft de resultaten van het verkennend onderzoek (deel A) en nader onderzoek 
(deel B).  

 deel A bevat de resultaten van het vooronderzoek, de hypothese en onderzoeksstrategie (hoofdstuk 
3), de veldwerkzaamheden (hoofdstuk 4) en het laboratoriumonderzoek (hoofdstuk 5) van het 
verkennend onderzoek; 

 deel B presenteert de onderzoeksaanpak (hoofdstuk 6), de veldwerkzaamheden (hoofdstuk 7) en 
het laboratoriumonderzoek (hoofdstuk 8) van het nader onderzoek. 

In hoofdstuk 9 wordt de verontreinigingssituatie geëvalueerd. Het rapport wordt besloten met de aan 
het onderzoek te verbinden conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 10).  
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DEEL A: VERKENNEND ONDERZOEK  
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3 VOORONDERZOEK 

 
Ten behoeve van de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is een "standaard" 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.  
 

3.1 Bronnen 

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

Tabel 3: Geraadpleegde bronnen 

Nr. Bron Verwijzing/toelichting 

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

2 Schriftelijke informatie van opdrachtgever  Tekening opgenomen in bijlage 6 
https://www.biedboek.nl/realestate/view/133/vroedscha
pstraat-15-te-gorinchem 

3 Gemeente Gorinchem  Mondelinge informatie dhr. D. Rumpff 2-6-2015 

4 Geo(hydro)logische informatie TNO-DGV of www.Dinoloket.nl  

5 Internetbronnen:  

 a. Luchtfoto’s en straatoverzichten Google Earth en maps.google.nl 

 b. Bodemloket (dossiervermelding onderzoek en sanering) www.bodemloket.nl 

 c. Historische topografische kaarten www.watwaswaar.nl, opgenomen in bijlage 6 

 d. Geschiedenis gebied  
 
 
 

e. Objectinformatie  

http://ruimtelijkeplannen.gorinchem.nl/ruimtelijkeplanne
n/plans/NL.IMRO.0512.BP2012122-
/NL.IMRO.0512.BP2012122-
3001/pt_NL.IMRO.0512.BP2012122-3001.xml  

6 Locatiebezoek, foto's onderzoekslocatie Gecombineerd met uitvoering veldwerk 
foto´s opgenomen in bijlage 7 

7 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Bodeminformatie overzicht opgenomen in bijlage 6 

8 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Gorinchem http://www.geosolutions.nl/sites/ozhz/  
De locatie heeft de bodemfunctie ‘Wonen”. De 
bovengrond behoort tot de kwaliteitsklasse ‘Wonen’, de 
ondergrond behoort tot de kwaliteitsklasse 
‘Achtergrondwaarde (AS2000)’.  

 

3.2 Algemene gegevens 

De onderzoekslocatie betreft een voormalig belastingkantoor in de Gildenwijk in Gorinchem (gemeente 
Gorinchem). Het gebouw op de onderzoekslocatie bestaat uit twee delen. Het westelijk deel is in 1976 
gebouwd en de aanbouw is in 1992 gerealiseerd (bron 5e). Op de begane grond van de aanbouw is 
een parkeerplaats en fietsenstalling aanwezig. De verharding in de parkeerplaats bestaat uit klinkers. 
Het buitenterrein is deels verhard met klinkers. Aan de noord- en oostzijde bevindt zich een groenstrook.  
 
Gegevens over de locatie zijn weergegeven in de volgende tabel. De regionale ligging van de locatie is 
grafisch weergegeven in bijlage 1.  
 

Tabel 4: Locatiegegevens 

Adres  Vroedschapstraat 15 in Gorinchem 

Kadastrale aanduiding Gemeente Gorinchem, sectie E, nummer 881 

Eigenaar  De Staat 

https://www.biedboek.nl/realestate/view/133/vroedschapstraat-15-te-gorinchem
https://www.biedboek.nl/realestate/view/133/vroedschapstraat-15-te-gorinchem
http://www.dinoloket.nl/
http://www.bodemloket.nl/
http://www.watwaswaar.nl/
http://ruimtelijkeplannen.gorinchem.nl/ruimtelijkeplannen/plans/NL.IMRO.0512.BP2012122-/NL.IMRO.0512.BP2012122-3001/pt_NL.IMRO.0512.BP2012122-3001.xml
http://ruimtelijkeplannen.gorinchem.nl/ruimtelijkeplannen/plans/NL.IMRO.0512.BP2012122-/NL.IMRO.0512.BP2012122-3001/pt_NL.IMRO.0512.BP2012122-3001.xml
http://ruimtelijkeplannen.gorinchem.nl/ruimtelijkeplannen/plans/NL.IMRO.0512.BP2012122-/NL.IMRO.0512.BP2012122-3001/pt_NL.IMRO.0512.BP2012122-3001.xml
http://ruimtelijkeplannen.gorinchem.nl/ruimtelijkeplannen/plans/NL.IMRO.0512.BP2012122-/NL.IMRO.0512.BP2012122-3001/pt_NL.IMRO.0512.BP2012122-3001.xml
http://www.geosolutions.nl/sites/ozhz/
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Tabel 4: Locatiegegevens 

Gebruiker Vastgoedbeschermer 

Oppervlakte 4.886 m² 

Algemene omschrijving Kantoorpand met buitenterrein  

Bebouwing Kantoorpand 

Terreinverharding Deels klinkers, deels onverhard. Klinkers in parkeergarage 

 

3.3 Bodemgebruik onderzoekslocatie 

In de volgende tabel is een samenvatting van de historie van de onderzoekslocatie en de directe 
omgeving weergegeven. 
 

Tabel 5: Gegevens historisch bodemgebruik 

Jaar Activiteit/gebruik locatie 
Potentieel bodemverontreinigende 
activiteiten en situaties 

Tot 1914 
 

Agrarisch gebied met enkele greppels/sloten Voor zover bekend geen 

1914 - 1946 
Agrarisch gebied. Er zijn twee sloten aanwezig op 
de onderzoekslocatie.  

Gedempte sloten en greppels 

1946 - 1969 

Het gebied rondom de onderzoekslocatie wordt 
ontwikkeld. De openbare weg de 
Vroedschapstraat is te herkennen op de kaart van 
1969. De onderzoekslocatie is onbebouwd.  

Gedempte sloot op noordelijk en 
zuidelijk deel van de onderzoekslocatie. 

1969 - 1981 
Op het westelijk deel van de locatie is het 
kantoorpand gerealiseerd in 1976. 

Voor zover bekend geen. 

1981 – 1989 
Op het oostelijk deel van de locatie is in deze 
periode een verharding aangelegd. Vermoedelijk 
betreft het een parkeerplaats.  

Mogelijk verontreinigd 
fundatiemateriaal onder verharding. 

1989 - huidig 
In 1992 is de aanbouw ten oosten van het 
kantoorpand gerealiseerd. Hierbij is vermoedelijk 
min of meer de huidige inrichting ontstaan.  

Voor zover bekend geen.  

 
Uit informatie van de gemeente Gorinchem (bron 3) blijkt dat het deel van Gorinchem waar de 
onderzoekslocatie is gelegen, na 1975 op het gasnet in aangesloten.  
Het belastingkantoor op de onderzoekslocatie is gebouwd in 1976 (bron 5e). Het is waarschijnlijk dat 
het kantoor direct op het gasnet is aangesloten en niet heeft beschikt over een eigen olietank. Er is 
zowel bij de omgevingsdienst als de gemeente geen informatie bekend over een brandstoftank of 
andere potentieel bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie (bron 3 en 7).  
 
Het gebied rondom de locatie en vermoedelijk de locatie zelf is opgehoogd met 0,5 à 1,0 m dik 
zandpakket (bron 3).  
 

3.4 Bodemgebruik omgeving onderzoekslocatie 

In onderstaande tabel zijn de beschikbare gegevens over het historisch, huidig en toekomstig gebruik 
van de directe omgeving van de onderzoekslocatie weergegeven. In de tabel is ook weergegeven welke 
potentieel bodemverontreinigende activiteiten en situaties zijn te herleiden uit het historisch, huidig en 
toekomstig bodemgebruik van de omgeving van de onderzoekslocatie, die van invloed kunnen zijn op 
de bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie.  
 

Tabel 6: Gegevens bodemgebruik directe omgeving van de onderzoekslocatie  

 Historisch Huidig Toekomstig 

Activiteiten / Gebruik 
omgeving 

Na de oorlog is het gebied de 
Gildenwijk ontwikkeld. Rond 
1969 zijn de huidige wegen en 
gebouwen te herkennen. De 

Direct ten noorden van de 
onderzoekslocatie bevindt zich 
de Vroedschapstraat. Ten 
zuiden is een flatgebouw 

Voor zover bekend geen 
wijzingen.  
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Tabel 6: Gegevens bodemgebruik directe omgeving van de onderzoekslocatie  

gebouwen direct ten zuiden van 
de locatie zijn tussen 1969 en 
1981 aangelegd.  

gebouwd. Ten westen is een 
watergang gelegen.  

Potentieel 
bodemverontreinigende 
activiteiten en situaties 

Dempingen sloten. 
Aanwezigheid van 
ondergrondse tanks (inmiddels 
gesaneerd)  

Voor zover bekend geen.  Voor zover bekend geen 
wijzingen.  

 

3.5 Reeds uitgevoerd bodemonderzoek 

Op de locatie 
Voor zover bekend is op de onderzoekslocatie niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd (bron 3 en 
7).  
 
Directe omgeving 
In de directe nabijheid van de onderzoekslocatie zijn enkele onderzoeken uitgevoerd. Het betreft 
voornamelijk een verkennend onderzoek welke rond 2001-2003 is uitgevoerd in het kader van de 
destijds voorgenomen projecten in de omgeving van de onderzoekslocatie. Hieruit kwam naar voren dat 
de gemiddelde kwaliteit van de bodem behoort tot de kwaliteitsklasse wonen. In de grond zijn licht 
verhoogde gehalten PAK en zware metalen aangetoond (bron 3).  
 
Tijdens bovengenoemd onderzoek is nabij het flatgebouw ten zuiden van de locatie een ondergrondse 
tank ontdekt. Deze tank is hierna verwijderd en de aangetroffen verontreiniging is gesaneerd (bron 3 en 
7).   
 

3.6 Bodemopbouw en geohydrologie 

De regionale geohydrologische bodemopbouw is weergegeven in onderstaande afbeeldingen. 
 

 

 

Afbeelding 2: geohydrologisch model Zuid-Holland 2005 gebaseerd op REGIS II.1 (bron DINO-loket) 
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Afbeelding 3: landelijk model DGM v1.3-2009 (bron DINO-loket) 

 
De grondwaterstand van het freatisch grondwater bedraagt circa 1,5 m -mv. Regionaal gezien is de 
stromingsrichting van het eerste watervoerende pakket zuidelijk.   
 
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 niet op 
relevante schaal grondwater door bedrijven en particulieren onttrokken.  
 

3.7 Gebiedsspecifiek toetsingskader 

De Gemeente Gorinchem heeft géén lokale maximale waarden vastgesteld voor de onderzoekslocatie 
(bron 3 en 8). De huidige onderzoekslocatie valt in deelgebied “Wonen”.  
 

3.8 Conclusie vooronderzoek en aanbeveling 

Conclusie 
Uit het vooronderzoek valt af te leiden dat de volgende potentieel bodemverontreinigende activiteiten 
op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie hebben plaatsgevonden: 

- Slootdempingen; 
- Ophoging met zand (vermoedelijk klasse wonen); 
- Mogelijk verontreinigd puinfundatie onder verhardingen. 

 
Aanbeveling  
Aanbevolen wordt de gehele onderzoekslocatie inclusief verdachte deellocaties te onderzoeken.  
 
Aangezien er over het gehele terrein relevante bijmengingen met puin worden verwacht in verband met 
de slootdempingen en herinrichting, wordt tevens aanbevolen een onderzoek naar het voorkomen van 
asbest in de bodem uit te voeren. 
 

3.9 Hypothese 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740  
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Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de locatie “verdacht” voor grond- en/of 
grondwaterverontreiniging omdat vrijwel op de gehele locaties slootdempingen hebben plaatsgevonden. 
 

Tabel 7: Verdachte deellocaties 

Deellocatie Module Oppervlakte (m2) Verdachte stoffen 

Gehele onderzoekslocatie N.v.t 4.886 m2 Zware metalen, PAK, minerale 
olie, asbest 

 
Verkennend onderzoek asbest NEN 5707  
Vanwege de verwachting dat in de bodem een relevante bijmenging met puin aanwezig is, wordt de 
locatie als “verdacht” aangemerkt ten aanzien van verontreiniging met asbest in de bodem.  
 

3.10 Onderzoeksstrategie 

In onderstaande tabel is de strategie weergegeven.  
 
De locaties van de slootdempingen op het noordelijk en zuidelijk deel zijn in verband met de ouderdom 
van de historische kaarten niet exact vast te stellen (zie ook bijlage 6 historische kaarten). Een groot 
deel van het onbebouwde deel van de onderzoekslocatie is verdacht met betrekking tot slootdempingen. 
Door de bouwwerkzaamheden (en graafwerkzaamheden) kan bovendien dempingsmateriaal verspreid 
zijn over de onderzoekslocatie. De gehele onderzoekslocatie wordt daarom als verdacht beschouwd, 
voor een diffuse bodembelasting met een heterogene verontreiniging als gevolg.  
 
Enkele boringen worden dieper uitgevoerd dan voorgeschreven, om te onderzoeken of, en welk 
dempingsmateriaal is toegepast.  
 

Tabel 8: Onderzoeksstrategie verdachte deellocaties 

Deellocatie Module Oppervlakte (m2) Analysepakket Strategie NEN5740 Strategie NEN5707 

Gehele locatie N.v.t. 4.886 m2 STAP VED-HE VED-HE 

STAP: Standaardpakket (NEN5740) 

VED-HE Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van 
monsterneming  
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4 VELDONDERZOEK 

 

4.1 Uitvoering 

Algemeen 
In onderstaande tabel zijn de uitvoeringsdata en de verantwoordelijke monsternemers van het 
veldonderzoek weergegeven. De monsternamepunten zijn weergegeven op de situatietekening in 
bijlage 2. 
 

Tabel 9: Uitvoeringsgegevens 

Datum Werkzaamheden Beoordelingsrichtlijn/ 
protocol 

Erkende  
organisatie 

Verantwoordelijk 
medewerker 

17-6-2015 Uitvoeren handboringen, plaatsen 
peilbuizen, maken boorbeschrijvingen, 
nemen grondmonsters en inmeten 

2000/2001   

25-6-2015 Nemen van grondwatermonsters 2000/2002   

17-6-2015 Locatie-inspectie en monsterneming 
van asbest in bodem 

2000/2018 .  

 
Ten behoeve van het onderzoek naar het voorkomen van asbest is een maaiveldinspectie uitgevoerd 
waarbij het maaiveld van de gehele onderzoekslocatie systematisch is afgezocht op asbestverdacht 
(plaat)materiaal. De inspectie-efficiëntie is geschat op 10%-30%. 
 
Ter plaatse van het met klinkers verharde gedeelte van de onderzoekslocatie is geen maaiveldinspectie 
uitgevoerd. 
 
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 
evenals op kleurafwijkingen, die kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Ook 
het maaiveld is visueel geïnspecteerd op indicaties die kunnen duiden op een bodemverontreiniging.  
  
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 10: Overzicht veldwerkprogramma 

Onderdeel Aantal Diepte (m-mv) Nummers 

Proefgaten 13 0,5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Boringen  7 0,5 5, 7, 8, 9, 10, 17, 18 

6 1,0 à 1,5 2, 3, 11, 13, 14, 15 

4 2,0 4, 6, 12, 16 

Peilbuis 1 2,7 - 3,7 1-1 

 
Afwijkingen ten opzichte van BRL SIKB 2000 
Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de BRL SIKB 2000. 
 

4.2 Resultaten van het veldonderzoek 

In bijlage 3 zijn de uitgetekende bodemprofielen weergegeven. 
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Bodemopbouw 
In onderstaande tabel is weergegeven hoe de bodem op de onderzoekslocatie tot de maximaal 
onderzochte diepte globaal is opgebouwd. 
 

Tabel 11: Gemiddelde bodemopbouw 

Diepte (m- mv) Hoofdbestanddeel Nadere omschrijving 

0  –  0,5 à 1,5 Zand Matig grof, zwak siltig, zwak grindig 

0,5 à 1,5 – 2,0 à 3,2 Klei Matig siltig, zwak humeus 

3,2 – 3,7 Veen Sterk kleiig 

 
Visueel waargenomen bijzonderheden  
In de volgende tabel zijn de visueel waargenomen bijzonderheden weergegeven. 
 
Tabel 12: Visueel waargenomen bijzonderheden in grond 

Boring Eind 
diepte 
(m -mv) 

Diepte 
(m -mv) 

Waargenomen bijzonderheden Grondsoort 

02 1,30 0,50 - 0,80 Sporen baksteen Klei 

05 0,50 0,07 - 0,50 Sporen baksteen Zand 

11 1,40 0,50 - 0,90 Sporen baksteen Klei 

 
Grondwater  
Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn visueel waarnemingen gedaan en metingen verricht. 
De resultaten daarvan zijn weergegeven in onderstaande tabel. De zuurgraad en het 
geleidingsvermogen zijn als normaal te beschouwen voor de onderzochte locatie. 
 
Tabel 13: Grondwaterstanden, zuurgraad en geleidingsvermogen 

Peilbuis Filterdiepte 
(m -mv) 

Monster 
code 

Waargenomen 
bijzonderheden 

Grondwater-
stand 
(m -mv) 

Zuurgraad 
(pH) 

Geleidings-
vermogen 
(µs/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

01-1 2,70 - 3,70 01-1-1 Geen 
bijzonderheden 

0,90 6,6 760 37,1 
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5 LABORATORIUMONDERZOEK 

 

5.1 Analyseprogramma 

Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 
Op basis van de visuele waarnemingen (textuur, kleur, bodemvreemd materiaal e.d.) en de ruimtelijke 
verdeling van de boringen, zijn mengmonsters samengesteld. In de volgende tabel is een overzicht van 
de samenstelling van de (meng)monsters en het uitgevoerde analyseprogramma weergegeven. 
Vanwege een aangetoonde interventiewaarde overschrijding voor zink in mengmonster 2 (zie resultaten 
in § 5.2.1.) zijn de monsters waaruit het betreffende mengmonster bestaat, separaat geanalyseerd op 
zink. Ook is vanwege een sterke verontreiniging met cadmium en nikkel in het grondwater, het 
betreffende monster opnieuw geanalyseerd op deze parameters.  
 
Tabel 14: Samenstelling (meng)monsters en analyseprogramma 

Monster 
code 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Waargenomen 
bijzonderheden 

Analysepakket 

Grond 

MM1 0,00 - 0,50 01-1, 02-1, 03-1, 
09-1, 14-1, 15-1, 
18-1 

Geen bijzonderheden Standaardpakket bodem1 

MM2 0,50 - 0,90 02-2, 11-2 Sporen baksteen Standaardpakket bodem  

MM3 0,00 - 0,50 04-1, 06-1, 08-1, 
11-1, 13-1 

Geen bijzonderheden Standaardpakket bodem  

MM4 1,00 - 2,00 01-3, 04-3, 06-3, 
06-4 

Geen bijzonderheden Standaardpakket bodem  

MM5 0,80 - 1,80 11-3, 12-3, 12-4, 
16-3 

Geen bijzonderheden Standaardpakket bodem  

Uitsplitsing mengmonster 2 (MM2) 

02-2 0,50 - 0,80 02-2 Sporen baksteen Zink 

11-2 0,50 - 0,90 11-2 Sporen baksteen Zink 

Grondwater 

01-1 2,70 - 3,70 01-1-1 Geen bijzonderheden Standaardpakket grondwater2 

Heranalyse grondwater 

01-1 2,70 - 3,70 01-1-1 Geen bijzonderheden Cadmium en nikkel 

1 Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn), PCB, PAK, minerale olie, lutum, organische stof en droge stofgehalte 

2 Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN en styreen), vluchtige gehalogeneerde 
koolwaterstoffen (VOCl en VC) en minerale olie 

 
Verkennend onderzoek asbest (NEN 5707) 
Op basis van het aangetroffen asbestverdachte materiaal, de visuele waarnemingen (textuur, kleur, 
bodemvreemd materiaal e.d.), en de ruimtelijke verdeling van de proefgaten, zijn mengmonsters 
samengesteld. In de volgende tabel is het analyseprogramma voor asbest weergegeven.  
 

Tabel 15: Samenstelling (meng)monsters en analyseprogramma NEN 5707 

Monster-
code 

Proef-gaten Traject 
(m –mv) 

Visuele waarnemingen / omschrijving Analysepakket 

AS-MM1 1 t/m 6, 8, 11 
t/m 16 

0-0,5 Sporen baksteen Asbest in grond 
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5.2 Analyseresultaten 

De analysecertificaten van de laboratoriumanalyses en toetsingstabellen van de grondanalyses zijn 
opgenomen in bijlage 4, van de grondwateranalyses 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 de tabellen is tussen haakjes een index opgenomen 
(zie ‘kader’). De index geeft inzicht in de verhouding tussen het gestandaardiseerde gemeten gehalte 
en de achtergrondwaarde respectievelijk de interventiewaarde (voor grond) en tussen de gemeten 
concentratie en de streefwaarde respectievelijk de interventiewaarde (voor grondwater). Een index van 
0,5 komt overeen met de tussenwaarde. Hoe dichter de index in de buurt van de 1 komt, hoe dichter de 
interventiewaarde wordt benaderd. Een index boven 1 geeft aan met welke factor de interventiewaarde 
wordt overschreden.  
 
5.2.1 Grond 
De toetsingsresultaten van de grondanalyses zijn in de volgende tabel samengevat weergegeven 
waarbij overschrijdingen van de achtergrondwaarden, tussenwaarden of interventiewaarden zijn 
weergegeven evenals de eventuele bodemvreemde bijmengingen in het monster. Vanwege de 
aangetoonde interventiewaarde voor zink in mengmonster 2 zijn de monster waaruit dit mengmonster 
bestaat separaat geanalyseerd op zink. In de onderstaande tabel is tevens het resultaat van deze 
uitsplitsing weergeven.  
 
Tabel 16: Overschrijdingstabel analyseresultaten grond 

Monster 
code 

Traject 
(m -mv) 

Waargenomen 
bijzonderheden 

Achtergrondwaarde 
(index1 <= 0,5) 

Tussenwaarde 
(index > 0,5) 

Interventiewaarde 
(index > 1) 

MM1 0,00 - 0,50 Geen bijzonderheden PCB (0,01) 
zink (0,22) 
cadmium (0,04) 
kwik (-) 

- - 

MM2 0,50 - 0,90 Sporen baksteen PCB (-) 
cadmium (0,07) 
kwik (0,05) 
lood (0,23) 
PAK (-) 

- zink (7,55) 

MM3 0,00 - 0,50 Geen bijzonderheden zink (0,01) 
cadmium (-) 
kwik (-) 
PAK (-) 

- - 

MM4 1,00 - 2,00 Geen bijzonderheden - - - 

MM5 0,80 - 1,80 Geen bijzonderheden - - - 

Uitsplitsing mengmonster 2 

02-2 0,50 - 0,80 Sporen baksteen - - - 

11-2 0,50 - 0,90 Sporen baksteen - - zink (7,24) 

- geen parameters in gehalten/concentraties boven de betreffende toetsingswaarde aangetoond 
1  Index = (gestandaardiseerde meetwaarde- achtergrondwaarde) / (interventiewaarde – achtergrondwaarde) 

 
De licht verhoogde gehalte aan PCB, cadmium, zink, kwik, lood en PAK in de bovengrond zijn mogelijk 
te relateren aan het gebruikte materiaal wat is gebruikt ten behoeve van demping van de sloten of 
ophoging van de locatie.  
 
Het sterk verhoogd gehalte aan zink is vermoedelijk te relateren aan het gebruikte materiaal ten 
behoeve van de demping van de sloten of oude slootbodem (slib).  
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5.2.2 Grondwater 
De toetsing van de grondwateranalyses is in onderstaande tabel samengevat weergegeven. 
 
Tabel 17: Overschrijdingstabel analyseresultaten grondwater 

Monster 
code 

Filterdiepte 
(m -mv) 

Streefwaarde 
(index1 <= 0,5) 

Tussenwaarde 
(index > 0,5) 

Interventiewaarde 
(index > 1) 

01-1-1 2,70 - 3,70 molybdeen (0,06) - nikkel (2,58) 
cadmium (2,61) 

Na heranalyse  

01-1-1 2,70 - 3,70 molybdeen (0,06) - - 

1 Index = (gestandaardiseerde meetwaarde - streefwaarde) / (interventiewaarde - streefwaarde) 

 
Uit de eerste analyse van het grondwater bleek een sterke verontreiniging met nikkel en cadmium 
aanwezig in het grondwater. Na heranalyse op de hiervoor benoemde stoffen bleken deze niet meer in 
verhoogde concentraties boven de streefwaarde aanwezig in het grondwater.  
 
Het grondwater is licht verontreinigd met molybdeen, wat mogelijk van nature verhoogd voorkomt.  
 
5.2.3 Asbest 
In het analysemonster is geen asbest aangetoond. 
 

5.3 Toetsing aan de noodzaak tot nader onderzoek 

Ter plaatse van boring 11 wordt voor zink de interventiewaarde overschreden, waardoor niet met 
voldoende zekerheid gesteld kan worden dat er op de locatie geen sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Dit vormt een aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek naar de mate, 
omvang en ernst van de verontreiniging. In het volgende deel van het rapport wordt het nader onderzoek 
behandeld.  
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DEEL B: NADER ONDERZOEK 
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6 ONDERZOEKSSTRATEGIE 

 

6.1 Conceptueel model  

Het conceptueel model is een schematische beschrijving en/of visualisatie van de (veronderstelde) 
verontreinigingssituatie (bron, aard, mate en verdeling van de verontreiniging), het systeem waarin de 
verontreiniging zich bevindt (bodemopbouw), welke processen van invloed zijn op de verspreiding 
(geochemie, geohydrologie) en de receptoren van die verontreiniging (bodemgebruik, bedreigde 
objecten). 
 
Het conceptueel model wordt in eerste instantie gebruikt als basis voor het bepalen van de 
onderzoeksstrategie. Op basis van de beschikbare gegevens wordt een verwachting geformuleerd met 
betrekking tot de verontreinigingssituatie (hypothese). De leemtes in informatie over de 
verontreinigingssituatie vormen de basis voor onderzoeksvragen. Deze leemtes bepalen de 
onderzoeksstrategie. 
 
Na uitvoering van het nader bodemonderzoek op basis van de gekozen strategie wordt het conceptueel 
model bijgesteld. Zo ontwikkelt het conceptueel model zich van een hypothetisch model naar een meer 
op de feitelijke situatie aansluitend model. 
 

Tabel 18:Conceptueel model 

Aspect Gegevens 

Vermoedelijke bron van verontreiniging Dempingsmateriaal sloten, vermoedelijk verspreid door bouw- en 
graafwerkzaamheden 

Aard van de verontreiniging Zink 

Mate van verontreiniging Sterk 

Vermoedelijke compartimentering   geroerde bodemlaag  

 ondergrond onverzadigde zone 

 ondergrond verzadigde zone / smeerzone 

 grondwater ondiep  

 grondwater diep 

Verwachte schaalgrootte van de verontreiniging in 
de grond 

< 25 m2  

Verdeling van de verontreiniging Heterogeen op schaalniveau van de monsterpunten (immobiel) 

Mogelijke verspreidingsroutes  geen verspreiding verwacht, immobiele verontreinigingssituatie 

 verspreiding met grondwaterstroming (convectie en dispersie) 

 verspreiding door grondwaterfluctuatie (smeerzone) 

 verspreiding puur product, ontstaan restverzadigingszone  

 verspreiding puur product, ontstaan zak-/drijflaag 

Mogelijke natuurlijke afbraak/omzetting Geen 

Mogelijke risico’s  blootstelling mens door direct contact / ingestie 

 blootstelling mens door uitdamping verontreiniging 

 blootstelling mens door consumptie gewassen 

 ecologische risico’s door blootstelling plant/dier aan verontreiniging 

 in onverharde bovengrond 

 verspreidingsrisico’s door forse  toename omvang 

 grondwaterverontreiniging 

 verspreidingsrisico’s door bereiken bedreigde objecten 
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6.2 Onderzoeksvragen en onderzoeksstrategie 

Als onderzoeksstrategieën worden onderscheiden: 
1. bepalen van de ernst van de bodemverontreiniging (NTA 5755, § 6.2); 
2. bepalen van de spoed van de sanering van het geval van ernstige bodemverontreiniging (NTA 5755, 

§ 6.3); 
3. bepalen van de omvang van de bodemverontreiniging (NTA 5755, § 6.4); 

a) omvang van de lokale verontreiniging met duidelijke verontreinigingskern in een immobiele 
verontreinigingssituatie (NTA 5755, § 6.4.2); 

b) omvang van de lokale verontreiniging met een duidelijke verontreinigingskern in een mobiele 
verontreinigingssituatie (NTA 5755, § 6.4.3); 

c) omvang diffuse verontreiniging (NTA 5755, § 6.4.4). 
4. aanwijzingen voor nader onderzoek in het kader van de zorgplicht Wet bodembescherming/Wet 

milieubeheer (NTA 5755, § 6.5). 
 
Gekozen kan worden voor één van deze strategieën of een combinatie van meerdere. Voor onderhavig 
onderzoek worden de strategieën 1 en 3a gecombineerd. 
 
Op basis van het conceptueel model en de doelstelling van het nader bodemonderzoek is meer 
informatie nodig met betrekking tot de omvang van de verontreiniging in grond en/of grondwater. Deze 
informatiebehoefte bestaat concreet uit de volgende onderzoeksvragen: 

 is sprake van een heterogeen met het metaal zink verontreinigde bodemlaag waarvoor binnen de 
onderzoekslocatie het volumecriterium grond wordt overschreden?; 

 wat is de diepte van de verontreiniging ten opzichte van maaiveld? 
 
De onderzoeksvragen zijn vertaald in de hieronder weergegeven onderzoeksstrategie. 
 

Tabel 19:Onderzoeksstrategie 

Nader bodemonderzoek voor:  grond      grondwater 

Analyseparameter(s) grond Zink 

Rasterafstand (grond) 5 m  

Afperking in het veld op basis van In het veld wordt aandacht besteed aan mogelijk dempingsmateriaal.  
 

Diepte boringen 1,5 m -mv 
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7 VELDWERKZAAMHEDEN 

 

7.1 Opzet 

Algemeen 
In onderstaande tabel zijn de uitvoeringsdata en de verantwoordelijke monsternemers aangegeven voor 
de verschillende uitvoeringsfasen van het veldonderzoek. De boorlocaties zijn weergegeven op de 
tekening in bijlage 2. 
 

Tabel 20:Uitvoeringsgegevens 

Datum Werkzaamheden Beoordelingsrichtlijn/ 
protocol 

Erkende organisatie Verantwoordelijk 
medewerker 

31-7-2015 Plaatsen van handboringen, 
maken van boorbeschrijvingen, 
nemen van grondmonsters, 
inmeten en waterpassen 

2000/2001   

 
In het veld is de vrijgekomen grond beoordeeld op de texturele samenstelling. Hierbij zijn eveneens de 
percentages lutum en organische stof geschat. Daarnaast is gelet op het voorkomen van puin, slakken, 
kolengruis en dergelijke en op kleurafwijkingen, die kunnen duiden op de aanwezigheid van 
bodemverontreiniging. De opgeboorde grond is, indien nodig, met behulp van de olie-water-reactie 
beoordeeld op de aanwezigheid van olieachtige stoffen. 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. 
 
In de volgende tabel is een overzicht van het uitgevoerde veldwerkprogramma weergegeven.  
 

Tabel 21: Overzicht boorprogramma 

Onderdeel Aantal Diepte (m –mv) Nummers 

Boringen 4 1,5 101, 102, 103, 104 

 
 
Afwijkingen ten opzichte van BRL SIKB 2000 
Er is bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden niet afgeweken van de BRL SIKB 2000. 
 

7.2 Resultaten 

In bijlage 3 zijn de uitgetekende bodemprofielen weergegeven. 
 
Bodemopbouw 
In onderstaande tabel is weergegeven hoe de bodem op de onderzoekslocatie ter plaatse van het 
uitgevoerde nader onderzoek tot de maximaal onderzochte diepte van 1,5 m –mv globaal is opgebouwd. 
 

Tabel 22: Globale bodemopbouw nader onderzoek 

Diepte (m- mv) Hoofdbestanddeel Nadere omschrijving 

0  –  0,5 à 0,6 Zand Matig grof, zwak siltig, zwak grindig 

0,5 à 0,9 – 0,9 Klei Matig zandig, zwak humeus  

0,9 – 1,5 Klei Matig siltig 

 
Ter plaatse van boring 104 is geen kleilaag aanwezig van circa 0,5 à 0,6 tot 0,9 m –mv maar matig fijn, 
matig siltig zand.  
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Visueel waargenomen bijzonderheden  
In de grond is tijdens het nader onderzoek op een diepte van circa 0,4 à 0,6 tot 0,9 m –mv bijmengingen 
met sporen baksteen en zwak puinhoudend materiaal waargenomen.  
 
Tabel 23: Visueel waargenomen bijzonderheden nader onderzoek en boorpunt 11 

Boring Eind 
diepte 
(m -mv) 

Diepte 
(m -mv) 

Waargenomen bijzonderheden Grondsoort 

102 1,50 0,60 - 0,90 Sporen baksteen Klei 

103 1,50 0,40 - 0,90 Zwak puinhoudend Klei 

104 1,50 0,60 - 0,90 Sporen baksteen Zand 

11 1,40 0,50 - 0,90 Sporen baksteen Klei 
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8 LABORATORIUMONDERZOEK 

 

8.1 Analyseprogramma 

Op basis van de gekozen onderzoeksstrategie en de veldwaarnemingen, zijn (meng)monsters 
geselecteerd voor analyse. In de volgende tabel is het analyseprogramma weergegeven. 
 
Tabel 24:Samenstelling (meng)monsters en analyseprogramma 

Monster 
code 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Waargenomen 
bijzonderheden 

Analysepakket 

Horizontale afperking 

101-2 0,40 - 0,90 101-2 Geen bijzonderheden Zink 

102-3 0,60 - 0,90 102-3 Sporen baksteen Zink 

103-2 0,40 - 0,90 103-2 Zwak puinhoudend Zink 

104-2 0,60 - 0,90 104-2 Sporen baksteen Zink 

 

8.2 Analyseresultaten 

De analysecertificaten van het laboratoriumonderzoek en de toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 
4. 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 de tabellen is tussen haakjes een index opgenomen 
(zie ‘kader’). De index geeft inzicht in de verhouding tussen het gestandaardiseerde gemeten gehalte 
en de achtergrondwaarde respectievelijk de interventiewaarde (voor grond) en tussen de gemeten 
concentratie en de streefwaarde respectievelijk de interventiewaarde (voor grondwater). Een index van 
0,5 komt overeen met de tussenwaarde. Hoe dichter de index in de buurt van de 1 komt, hoe dichter de 
interventiewaarde wordt benaderd. Een index boven 1 geeft aan met welke factor de interventiewaarde 
wordt overschreden.  
 
8.2.1 Grond 
De toetsingsresultaten van de grondanalyses zijn in onderstaande tabel samengevat weergegeven 
waarbij overschrijdingen van de (plaatselijke) achtergrondwaarden, tussenwaarden of 
interventiewaarden zijn weergegeven evenals de eventuele bodemvreemde bijmengingen in het 
monster.  
 

Tabel 25: Resultaten laboratoriumonderzoek grondmonsters  

Monster Boringen / 
(deel)monster
s 

Traject (m 
–mv) 

Waargenomen 
bijzonderheden 

Gehalte, 
meetwaarde 
(mg/kg d.s.) 

Toetsing 

Kern 

11-2 11-2 0,50 - 0,90 Sporen baksteen Zink: 3.600 > interventiewaarde 

Horizontale afperking 

101-2 101-2 0,40 - 0,90 Geen bijzonderheden Zink: 92 < landelijke achtergrondwaarde 

102-3 102-3 0,60 - 0,90 Sporen baksteen Zink: 150 > landelijke achtergrondwaarde 

103-2 103-2 0,40 - 0,90 Zwak puinhoudend Zink: 97 < landelijke achtergrondwaarde 

104-2 104-2 0,60 - 0,90 Sporen baksteen Zink:85 > landelijke achtergrondwaarde 

Verticale afperking 

MM3 04-1, 06-1, 08-
1, 11-1, 13-1 

0,00 - 0,50 Geen bijzonderheden Zink: 78 > landelijke achtergrondwaarde 
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Tabel 25: Resultaten laboratoriumonderzoek grondmonsters  

Monster Boringen / 
(deel)monster
s 

Traject (m 
–mv) 

Waargenomen 
bijzonderheden 

Gehalte, 
meetwaarde 
(mg/kg d.s.) 

Toetsing 

MM5 11-3, 12-3, 12-
4, 16-3 

0,80 - 1,80 Geen bijzonderheden Zink: 88 < landelijke achtergrondwaarde 
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9 EVALUATIE VERONTREINIGINGSSITUATIE 

 

9.1 Aard en oorzaak van de verontreiniging 

De verontreiniging met zink is vermoedelijk te relateren aan het gebruikte materiaal ten behoeve van de 
demping van de sloten, welke is uitgevoerd tussen 1949 en 1969. Derhalve is de verontreiniging ruim 
voor 1987 ontstaan.  
 

9.2 Omvang verontreiniging in de grond 

De sterke verontreiniging met zink in de grond beperkt zich tot één boorpunt (nummer 11). De 
verontreiniging komt voor op een diepte van 0,5 à 0,9 m –mv en is zowel horizontaal als verticaal 
afgeperkt.  
 

9.3 Ernst van de verontreiniging 

Omdat het volumecriterium van 25 m3 boven interventiewaarde verontreinigde grond niet wordt 
overschreden, is conform de Wet bodembescherming geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 
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10 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

10.1 Toetsing aan de gestelde hypothese 

Grond en grondwater 
De hypothese 'verdachte locatie' is een correcte hypothese omdat diverse zware metalen, PCB en PAK 
zijn aangetoond in gehalten boven de betreffende achtergrondwaarde en molybdeen is aangetoond in 
concentraties boven de betreffende streefwaarde.  
 
Asbest 
De hypothese ‘verdachte locatie’ is een onjuiste hypothese omdat asbest niet is aangetoond.  
 

10.2 Nader onderzoek 

Vanwege een aangetoonde interventiewaarde overschrijding voor zink is een nader onderzoek 
uitgevoerd rondom het boorpunt waar het sterk verhoogd gehalte zink is aangetoond. Hieruit blijkt dat 
de sterke verontreiniging met zink zich beperkt tot boorpunt 11. De verontreiniging komt voor op een 
diepte van 0,5 à 0,9 m –mv en is zowel horizontaal als verticaal afgeperkt.  
 
Omdat het volumecriterium van 25 m3 boven interventiewaarde verontreinigde grond niet wordt 
overschreden, is conform de Wet bodembescherming geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 
 

10.3 Conclusie 

De aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderzochte bodemlagen vormt op basis van 
het huidige gebruik en de voortzetting ervan, geen belemmeringen voor de voorgenomen verkoop.  
 

10.4 Aanbevelingen 

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. 
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Regionale ligging onderzoekslocatie 
Uittreksel kadastrale kaart 

 Kadastraal bericht  



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 205361-10

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 8 mei 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRC00&sectie=E&perceelnummer=1195&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRC00&sectie=E&perceelnummer=1236&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRC00&sectie=E&perceelnummer=1803&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRC00&sectie=E&perceelnummer=1892&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRC00&sectie=E&perceelnummer=211&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRC00&sectie=E&perceelnummer=237&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRC00&sectie=E&perceelnummer=1307&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRC00&sectie=E&perceelnummer=1804&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRC00&sectie=E&perceelnummer=881&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 205361-10

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object GORINCHEM E 881
Vroedschapstraat 15, 4204 AJ GORINCHEM
CC-BY Kadaster.



Kadastraal bericht object pagina 1 van 1
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: GORINCHEM  E  881 8-5-2015
 Vroedschapstraat 15  4204 AJ GORINCHEM 13:56:28
Uw referentie: 205361-10
Toestandsdatum: 7-5-2015

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: GORINCHEM E 881
 Grootte: 48 a 86 ca
 Coördinaten: 125553-427485
 Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR) ERF - TUIN
 Locatie: Vroedschapstraat  15   
 4204 AJ  GORINCHEM
 Ontstaan op: 21-9-1987
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75390     d.d. 12-8-2011 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 De Staat (Rijksvastgoedbedrijf)
 Korte Voorhout  7   
 2511 CW  'S-GRAVENHAGE
 Postadres: Postbus: 16700
 2500 BS  'S-GRAVENHAGE
 Zetel: 'S-GRAVENHAGE
 
 Recht ontleend aan: HYP4  64387/196      d.d. 27-5-2014 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
GORINCHEM  E  881

 Recht ontleend aan: HYP4  51853/65      d.d. 12-3-2007 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
GORINCHEM  E  881

 Recht ontleend aan: HYP4  65061/152      d.d. 22-10-2014 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
GORINCHEM  E  881

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  65550/118      d.d. 7-1-2015 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GRC00&sectie=E&perceelnummer=881&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=458421623&subjectnummer=5619184924&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Rijksvastgoedbedrijf)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64387&nummer=196&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51853&nummer=65&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=65061&nummer=152&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=65550&nummer=118&z=HYPERLINK STUK
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Situatietekening met onderzoekspunten 
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Bodemprofielbeschrijvingen  



Projectcode: 205361-10

Projectlocatie: Gorinchem

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf

Pagina: 1 / 7

Meetpunt:01

Datum meting: 16-06-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,32 Breedte (m): 0,3

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

1

2

3

4

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtbruin

-100

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkergrijs

-150

Klei, matig siltig, lichtgrijs

-200

Klei, uiterst siltig, matig humeus, 
resten hout, donkerbruin

-320

Veen, sterk kleiïg, resten hout, 
donkerbruin

-370

Meetpunt:02

Datum meting: 17-06-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,3 Breedte (m): 0,3

0

-50

-100

1

2

3

tegel0

-5

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtbruin

-50

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
sporen baksteen, donkergrijs

-80

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtgrijs

-130



Projectcode: 205361-10

Projectlocatie: Gorinchem

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf

Pagina: 2 / 7

Meetpunt:03

Datum meting: 17-06-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,32 Breedte (m): 0,33

0

-50

-100

-150

1

2

3

klinker0

-7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtbruin

-100

Zand, matig grof, zwak siltig, 
donkergrijs

-150

Meetpunt:04

Datum meting: 17-06-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,3 Breedte (m): 0,3

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

tegel0

-5

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-50

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

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
donkergrijs

-150

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
matig veenhoudend, donker 
grijsbruin

-200



Projectcode: 205361-10

Projectlocatie: Gorinchem

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf

Pagina: 3 / 7

Meetpunt:05

Datum meting: 17-06-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

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

0

-50

1

klinker0

-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, sporen baksteen, lichtbruin

-50

Meetpunt:06

Datum meting: 17-06-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

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

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

-50

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

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
lichtgrijs

-200

Meetpunt:07

Datum meting: 17-06-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

1

klinker0

-7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtbruin

-50

Meetpunt:08

Datum meting: 17-06-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,32

0

-50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geelbruin

-50



Projectcode: 205361-10

Projectlocatie: Gorinchem

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf

Pagina: 4 / 7

Meetpunt:09

Datum meting: 17-06-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

1

klinker0

-7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtbruin

-50

Meetpunt:10

Datum meting: 17-06-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

1

klinker0

-7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtbruin

-50

Meetpunt:11

Datum meting: 17-06-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,32

0

-50

-100

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geelbruin

-50

Klei, matig zandig, matig humeus, 
sporen baksteen, matig 
oerhoudend, donkerbruin

-90

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
grijsbruin

-140

Meetpunt:12

Datum meting: 17-06-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,31 Breedte (m): 0,33

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

groenstrook0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geelbruin

-50

Zand, matig grof, zwak siltig, 
grijsgeel

-80

Klei, matig siltig, matig humeus, 
laagjes zand, lichtgrijs

-200
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Pagina: 5 / 7

Meetpunt:13

Datum meting: 16-06-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,34 Breedte (m): 0,3

0

-50

-100

1

2

groenstrook0

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

-50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, donker bruingeel

-100

Meetpunt:14

Datum meting: 16-06-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

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

0

-50

-100

1

2

klinker0

-7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht geelbruin

-50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, grijsgeel

-100

Meetpunt:15

Datum meting: 16-06-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,3 Breedte (m): 0,3

0

-50

-100

1

2

tegel0

-5

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, donkergeel

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
donker bruingrijs

-100

Meetpunt:16

Datum meting: 16-06-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,33 Breedte (m): 0,34

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

klinker0

-7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, donkergeel

-60

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
donkergrijs

-150

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
bruingrijs

-200



Projectcode: 205361-10

Projectlocatie: Gorinchem

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf

Pagina: 6 / 7

Meetpunt:17

Datum meting: 16-06-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

1

groenstrook0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht geelbruin

-50

Meetpunt:18

Datum meting: 16-06-2015

Boormeester: HH WOLTERS

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

1

groenstrook0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht geelbruin

-50

Meetpunt:101

Datum meting: 31-07-2015

Boormeester: Frank Regeling

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

1

2

3

groenstrook0

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

-40

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, bruingrijs

-90

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
licht bruingrijs

-150

Meetpunt:102

Datum meting: 31-07-2015

Boormeester: Frank Regeling

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

groenstrook0

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-30

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtgeel

-60

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, donker grijsbruin

-90

Klei, matig siltig, lichtgrijs

-150



Projectcode: 205361-10

Projectlocatie: Gorinchem

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf

Pagina: 7 / 7

Meetpunt:103

Datum meting: 31-07-2015

Boormeester: Frank Regeling

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

1

2

3

groenstrook0

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

-40

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, bruingrijs

-90

Klei, matig siltig, licht bruingrijs

-150

Meetpunt:104

Datum meting: 31-07-2015

Boormeester: Frank Regeling

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

0

-50

-100

-150

1

2

3

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, bruingeel

-60

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen baksteen, donker bruingrijs

-90

Klei, matig siltig, bruingrijs

-150
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BIJLAGE 4 

Analyse- en toetsingsresultaten grond  
 



    
 

projectcode: 205361-10 

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

Monstercode   101-2 102-3 103-2 

Certificaatcode   2015085465 2015085465 2015085465 

Boring(en)   101 102 103 

Traject (m -mv)   0,40 - 0,90 0,60 - 0,90 0,40 - 0,90 

Humus % ds 3,1 6,3 2,9 

Lutum % ds 26 2,0 18 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

zink mg/kg ds  92 97 -0,07  150 321 0,31  97 125 -0,03 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  77 77 (6)   76,9 76,9 (6)   79,8 79,8 (6)  

lutum %  26    2,0    18   

organische stof %  3,1    6,3    2,9   

gloeirest % (m/m) 
ds 

 95,1    93,6    95,8   

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

Monstercode   104-2 02-2 11-2 

Certificaatcode   2015085465 2015075177 2015075177 

Boring(en)   104 02 11 

Traject (m -mv)   0,60 - 0,90 0,50 - 0,80 0,50 - 0,90 

Humus % ds 3,1 3,3 5,9 

Lutum % ds 8,7 23 19 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

zink mg/kg ds  85 147 0,01  110 125 -0,03  3600 4339 7,24 

     

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  79,2 79,2 (6)   81,5 81,5 (6)   79,9 79,9 (6)  

lutum %  8,7    23    19   

organische stof %  3,1    3,3    5,9   

gloeirest % (m/m) 
ds 

 96,3    95,1    92,8   

 
Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode   MM1 MM2 MM3 

Certificaatcode   2015067890 2015067890 2015067890 

Boring(en)   01, 02, 03, 09, 14, 15, 18 02, 11 04, 06, 08, 11, 13 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 0,90 0,00 - 0,50 

Humus % ds 2,9 4,5 3,1 

Lutum % ds 2,8 19 7,0 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

barium mg/kg ds  22 78 (6)   160 196 (6)   51 122 (6)  

cadmium mg/kg ds  0,68 1,11 0,04  1,2 1,5 0,07  0,4 0,6 0 

kobalt mg/kg ds  4 13 -0,01  8 10 -0,03  5,1 11,6 -0,02 

koper mg/kg ds  6,5 12,7 -0,18  25 31 -0,06  9,9 16,9 -0,15 

kwik mg/kg ds  0,11 0,15 0  1,8 2,0 0,05  0,12 0,16 0 



    
 

projectcode: 205361-10 

Monstercode   MM1 MM2 MM3 

Certificaatcode   2015067890 2015067890 2015067890 

Boring(en)   01, 02, 03, 09, 14, 15, 18 02, 11 04, 06, 08, 11, 13 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 0,90 0,00 - 0,50 

Humus % ds 2,9 4,5 3,1 

Lutum % ds 2,8 19 7,0 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  7,7 21,1 -0,21  28 33 -0,03  12 25 -0,15 

lood mg/kg ds  16 24 -0,05  140 161 0,23  28 40 -0,02 

zink mg/kg ds  120 268 0,22  3700 4518 7,55  78 144 0,01 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,15 0,15   0,18 0,18  

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,084 0,084   0,1 0,1  

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,13 0,13   0,15 0,15  

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,11 0,11   0,12 0,12  

PAK mg/kg ds   0,44 -0,03   1,5 0   1,6 0 

fluorantheen mg/kg ds  0,081 0,081   0,38 0,38   0,33 0,33  

chryseen mg/kg ds  0,061 0,061   0,2 0,2   0,21 0,21  

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,053 0,053   0,19 0,19   0,21 0,21  

anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,062 0,062   0,056 0,056  

fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,2 0,2   0,17 0,17  

PAK mg/kg ds  0,44    1,5    1,6   

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB mg/kg ds   0,027 0,01   0,024 0   0,018 -0 

PCB mg/kg ds  0,0079    0,011    0,0057   

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002   0,0023 0,0051   <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002   0,0012 0,0027   <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  0,001 0,003   0,0014 0,0031   <0,001 <0,002  

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

PCB 138 mg/kg ds  0,0014 0,0048   0,0019 0,0042   <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds  0,0019 0,0066   0,0019 0,0042   0,0015 0,0048  

PCB 180 mg/kg ds  0,0015 0,0052   0,0013 0,0029   <0,001 <0,002  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <35 <84 -0,02  55 122 -0,01  <35 <79 -0,02 

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 7 (6)   3,8 8,4 (6)   <3 7 (6)  

minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 12 (6)   6,5 14,4 (6)   <5 11 (6)  

minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 12 (6)   8,9 19,8 (6)   <5 11 (6)  

minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 27 (6)   21 47 (6)   12 39 (6)  

minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 12 (6)   11 24 (6)   9 29 (6)  

minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 14 (6)   <6 9 (6)   <6 14 (6)  

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  95,2 95,2 (6)   79,1 79,1 (6)   91,3 91,3 (6)  

lutum %  2,8    19    7,0   

organische stof %  2,9    4,5    3,1   

gloeirest % (m/m) 
ds 

 96,9    94,1    96,4   

 



    
 

projectcode: 205361-10 

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

Monstercode   MM4 MM5  

Certificaatcode   2015067890 2015067890  

Boring(en)   01, 04, 06, 06 11, 12, 12, 16  

Traject (m -mv)   1,00 - 2,00 0,80 - 1,80  

Humus % ds 3,7 3,9  

Lutum % ds 44 41  

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index   

     

METALEN     

barium mg/kg ds  220 137 (6)   260 172 (6)   

cadmium mg/kg ds  0,37 0,37 -0,02  0,29 0,30 -0,02  

kobalt mg/kg ds  13 8 -0,04  11 7 -0,05  

koper mg/kg ds  30 25 -0,1  26 22 -0,12  

kwik mg/kg ds  0,15 0,13 -0  0,11 0,10 -0  

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

nikkel mg/kg ds  44 29 -0,09  38 26 -0,14  

lood mg/kg ds  48 42 -0,02  43 39 -0,02  

zink mg/kg ds  110 83 -0,1  88 69 -0,12  

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

PAK mg/kg ds   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03  

fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   

PAK mg/kg ds  0,35    0,35    

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB mg/kg ds   <0,013 -0,01   <0,013 -0,01  

PCB mg/kg ds  0,0049    0,0049    

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

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

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

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

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

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

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

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie mg/kg ds  <35 <66 -0,03  <35 <63 -0,03  

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  11 30 (6)   <3 5 (6)   

minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 9 (6)   <5 9 (6)   

minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 9 (6)   <5 9 (6)   

minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 21 (6)   <11 20 (6)   



    
 

projectcode: 205361-10 

Monstercode   MM4 MM5  

Certificaatcode   2015067890 2015067890  

Boring(en)   01, 04, 06, 06 11, 12, 12, 16  

Traject (m -mv)   1,00 - 2,00 0,80 - 1,80  

Humus % ds 3,7 3,9  

Lutum % ds 44 41  

minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 9 (6)   <5 9 (6)   

minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 11 (6)   <6 11 (6)   

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  73,2 73,2 (6)   68 68 (6)   

lutum %  44    41    

organische stof %  3,7    3,9    

gloeirest % (m/m) 
ds 

 93,3    93,2    

  
## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwa 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 
Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

zink mg/kg ds  140 200 720 720 

PAK   

PAK mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 

 
 
 
 



Datum: 29-06-2015

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-06-2015

Gorinchem

205361-10
2015067890/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Met vriendelijke groet,



Gorinchem

1 2 3 4 5

1/2

205361-10

Analysecertificaat

26-06-2015/15:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

18-06-2015

Projectcode 3088 -  heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015067890/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 95.2% (m/m) 79.1 91.3 73.2 68.0Droge stof

S 2.9% (m/m) ds 4.5 3.1 3.7 3.9Organische stof

Q 96.9% (m/m) ds 94.1 96.4 93.3 93.2Gloeirest

S 2.8% (m/m) ds 19.3 7.0 43.7 40.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 22mg/kg ds 160 51 220 260Barium (Ba)

S 0.68mg/kg ds 1.2 0.40 0.37 0.29Cadmium (Cd)

S 4.0mg/kg ds 8.0 5.1 13 11Kobalt (Co)

S 6.5mg/kg ds 25 9.9 30 26Koper (Cu)

S 0.11mg/kg ds 1.8 0.12 0.15 0.11Kwik (Hg)

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

S 7.7mg/kg ds 28 12 44 38Nikkel (Ni)

S 16mg/kg ds 140 28 48 43Lood (Pb)

S 120mg/kg ds 3700 78 110 88Zink (Zn)

Minerale olie

3.0mg/kg ds 3.8 3.0 11 3.0Minerale olie (C10-C12)

5.0mg/kg ds 6.5 5.0 5.0 5.0Minerale olie (C12-C16)

5.0mg/kg ds 8.9 5.0 5.0 5.0Minerale olie (C16-C21)

11mg/kg ds 21 12 11 11Minerale olie (C21-C30)

5.0mg/kg ds 11 9.0 5.0 5.0Minerale olie (C30-C35)

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

S 35mg/kg ds 55 35 35 35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
2)

0.0010mg/kg ds 0.0023 0.0010 0.0010 0.0010PCB 28

S 0.0010mg/kg ds 0.0012 0.0010 0.0010 0.0010PCB 52

S 0.0010mg/kg ds 0.0014 0.0010 0.0010 0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

MM1

MM2

MM3

MM4

MM5 8616884

8616883

8616882

8616881

8616880

E

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

16-Jun-2015

17-Jun-2015

16-Jun-2015

16-Jun-2015

16-Jun-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Gorinchem

1 2 3 4 5

2/2

205361-10

Analysecertificaat

26-06-2015/15:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

18-06-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015067890/1Certificaatnummer/Versie

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

S 0.0014mg/kg ds 0.0019 0.0010 0.0010 0.0010PCB 138

S 0.0019mg/kg ds 0.0019 0.0015 0.0010 0.0010PCB 153

S 0.0015mg/kg ds 0.0013 0.0010 0.0010 0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0079mg/kg ds 0.011 0.0057 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.050mg/kg ds 0.050 0.050 0.050 0.050Naftaleen

S 0.050mg/kg ds 0.20 0.17 0.050 0.050Fenanthreen

S 0.050mg/kg ds 0.062 0.056 0.050 0.050Anthraceen

S 0.081mg/kg ds 0.38 0.33 0.050 0.050Fluorantheen

S 0.053mg/kg ds 0.19 0.21 0.050 0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.061mg/kg ds 0.20 0.21 0.050 0.050Chryseen

S 0.050mg/kg ds 0.084 0.10 0.050 0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.050mg/kg ds 0.15 0.18 0.050 0.050Benzo(a)pyreen

S 0.050mg/kg ds 0.11 0.12 0.050 0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.050mg/kg ds 0.13 0.15 0.050 0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.44mg/kg ds 1.5 1.6 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM1

MM2

MM3

MM4

MM5 8616884

8616883

8616882

8616881

8616880

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

16-Jun-2015

17-Jun-2015

16-Jun-2015

16-Jun-2015

16-Jun-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting GW



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015067890/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1 8616880 01  0  50 05322921601

 8616880 02  5  50 05322918671

 8616880 03  7  50 05322918701

 8616880 09  7  50 05322918761

 8616880 14  7  50 05322921591

 8616880 15  5  50 05322921531

 8616880 18  0  50 05322920741

MM2 8616881 02  50  80 05322918642

 8616881 11  50  90 05322919442

MM3 8616882 04  5  50 05322918651

 8616882 06  0  50 05322918631

 8616882 08  0  50 05322919481

 8616882 11  0  50 05322919451

 8616882 13  0  50 05322921481

MM4 8616883 01  100  150 05322921523

 8616883 04  100  150 05322932003

 8616883 06  100  150 05322918733

 8616883 06  150  200 05322919464

MM5 8616884 11  90  140 05322919393

 8616884 12  80  130 05322919373

 8616884 16  110  150 05322921503

 8616884 12  130  180 05322919514



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015067890/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Opmerking 2)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015067890/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

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

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2015067890/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 8616880

8616882

8616883

8616884



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8616881  
Certificate no.: 2015067890
Sample description.:       MM2

 V  
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T.a.v. 

Datum: 08-07-2015

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 06-07-2015

Gorinchem

205361-10
2015075177/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Met vriendelijke groet,

Technical Manager



Gorinchem

1 2

1/1

205361-10

Analysecertificaat

08-07-2015/14:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

06-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015075177/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.5% (m/m) 79.9Droge stof

S 3.3% (m/m) ds 5.9Organische stof

Q 95.1% (m/m) ds 92.8Gloeirest

S 22.6% (m/m) ds 19.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 110mg/kg ds 3600Zink (Zn)

1

2

02-2

11-2 8638934

8638933

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

17-Jun-2015

17-Jun-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015075177/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

02-2 8638933 02  50  80 05322918642

11-2 8638934 11  50  90 05322919442

BIC: BNPANL2A



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015075177/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

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

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

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



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Rapportnummer V150601422 versie 1
Contactpersoon Datum opdracht 19-06-2015
Adres Datum ontvangst 22-06-2015
Postcode en plaats Datum rapportage 26-06-2015
Projectcode Pagina 1 van 1
Project omschrijving Gorinchem

Naam AS-MM1 Datum monstername 17-06-2015
Monstersoort Grond Datum analyse 26-06-2015
Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14015172,AM14015171
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5707 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Boornr Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 MM1 g01 t/m 08-1 0 50 AM14015172
2 MM2 g11 t/m 16-1 0 50 AM14015171

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 95,0 %
Massa monster (veldnat) 11,6 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 4,7 4,7 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 4,7 4,7 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 4,7 4,7 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 4,7 4,7 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 4,7 4,7 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 16 mm 8 - 16 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 131 358 282 506 7972 1783 11032
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 **

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest. 

Eerste analist laboratorium

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Datum: 06-08-2015

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 31-07-2015

Gorinchem

205361-10
2015085465/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Met vriendelijke groet,

Technical Manager



Gorinchem

1 2 3 4
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205361-10

Analysecertificaat

06-08-2015/08:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

31-07-2015

Projectcode 3088 - Envita heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015085465/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 77.0% (m/m) 76.9 79.8 79.2Droge stof

S 3.1% (m/m) ds 6.3 2.9 3.1Organische stof

Q 95.1% (m/m) ds 93.6 95.8 96.3Gloeirest

S 25.9% (m/m) ds 2.0 18.1 8.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 92mg/kg ds 150 97 85Zink (Zn)

1

2

3

4

101-2

102-3

103-2

104-2 8668429

8668428

8668427

8668426

B

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

31-Jul-2015

31-Jul-2015

31-Jul-2015

31-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting GW



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015085465/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

101-2 8668426 101  40  90 05325425132

102-3 8668427 102  60  90 05325425233

103-2 8668428 103  40  90 05325425272

104-2 8668429 104  60  90 05325427172



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015085465/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

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

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

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



 

 

Verkennend en nader bodemonderzoek Vroedschapstraat 15 in Gorinchem  

rapportnummer 205361-10  

BIJLAGE 5 

Analyse- en toetsingsresultaten grondwater  



    
 

projectcode: 205361-10 

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  01-1-1 

Filterdiepte (m -mv)  2,70 - 3,70 

Datum 
watermonstername 

 25-6-2015 

     Meetw   GSSD   Index  

   

METALEN   

barium µg/l  22 22  -0,05 

cadmium µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

kobalt µg/l  2,3 2,3  -0,22 

koper µg/l  6,5 6,5  -0,14 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,04 

molybdeen µg/l  24 24  0,06 

nikkel µg/l  3,1 3,1  -0,2 

lood µg/l  <2 <1  -0,23 

zink µg/l  13 13  -0,07 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

BTEX (som) µg/l  <0,9 0,6 (6)  

xylenen (som) µg/l  0,21    

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

xylenen (som) µg/l   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0 

styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)  

   

PAK   

naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0 

PAK -   <0,00020 (11)  

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

VOCl µg/l  <1,6    

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

Dichloorpropaan (som) µg/l   <0,42  -0 

DCE (som) µg/l  0,14    

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14)  

TETRA µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 

TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

PER µg/l  <0,1 <0,1  0 

DCE (som) µg/l   <0,14  0,01 



    
 

projectcode: 205361-10 

Watermonster  01-1-1 

Filterdiepte (m -mv)  2,70 - 3,70 

Datum 
watermonstername 

 25-6-2015 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1   

DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1   

vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1  0,02 

dichloorpropaan (som) µg/l  0,42    

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03 

minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 (6)  

minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 (6)  

minerale olie C16 - C21 µg/l  10 10 (6)  

minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11 (6)  

minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7 (6)  

minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7 (6)  

 
 
 

  
## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 
 
 
 
Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   

METALEN   

barium µg/l  50 200  625 

cadmium µg/l  0,4 0,06  6 

kobalt µg/l  20 0,7  100 

koper µg/l  15 1,3  75 

kwik µg/l  0,05 0,01  0,3 

molybdeen µg/l  5 3,6  300 

nikkel µg/l  15 2,1  75 

lood µg/l  15 1,7  75 

zink µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

ethylbenzeen µg/l  4   150 

tolueen µg/l  7   1000 



    
 

projectcode: 205361-10 

    S   S Diep   Indicatief   I  

xylenen (som) µg/l  0,2   70 

benzeen µg/l  0,2   30 

styreen µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  

   

PAK   

naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloorpropaan (som) µg/l  0,8   80 

dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

chloroform µg/l  6   400 

bromoform µg/l     630 

TETRA µg/l  0,01   10 

1,1-dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  0,01   130 

TRI µg/l  24   500 

PER µg/l  0,01   40 

DCE (som) µg/l  0,01   20 

1,1-dichlooretheen µg/l  0,01   10 

vinylchloride µg/l  0,01   5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie µg/l  50   600 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Datum: 01-07-2015

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-06-2015

Gorinchem

205361-10
2015071153/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Met vriendelijke groet,



Gorinchem

1
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205361-10

Analysecertificaat

01-07-2015/18:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-06-2015

Projectcode 3088 - heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015071153/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 22µg/LBarium (Ba)

S 15µg/LCadmium (Cd)

S 2.3µg/LKobalt (Co)

S 6.5µg/LKoper (Cu)

S 0.050µg/LKwik (Hg)

S 24µg/LMolybdeen (Mo)

S 170µg/LNikkel (Ni)

S 2.0µg/LLood (Pb)

S 13µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S 0.20µg/LBenzeen

S 0.20µg/LTolueen

S 0.20µg/LEthylbenzeen

S 0.10µg/Lo-Xyleen

S 0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

0.90µg/LBTEX (som)

S 0.020µg/LNaftaleen

S 0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S 0.20µg/LDichloormethaan

S 0.20µg/LTrichloormethaan

S 0.10µg/LTetrachloormethaan

S 0.20µg/LTrichlooretheen

S 0.10µg/LTetrachlooretheen

S 0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S 0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S 0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S 0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S 0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 01-1-1 8626485

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

25-Jun-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Gorinchem

1

2/2

205361-10

Analysecertificaat

01-07-2015/18:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-06-2015

Projectcode 3088 -  heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015071153/1Certificaatnummer/Versie

S 0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

1.6µg/LCKW (som)

S 0.20µg/LTribroommethaan

S 0.10µg/LVinylchloride

S 0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S 0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S 0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S 0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

10µg/LMinerale olie (C10-C12)

10µg/LMinerale olie (C12-C16)

10µg/LMinerale olie (C16-C21)

15µg/LMinerale olie (C21-C30)

10µg/LMinerale olie (C30-C35)

10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S 50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 01-1-1 8626485

l

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010
TESTEN

S: AS 3000 erkende verrichting

25-Jun-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015071153/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

01-1-1 8626485 01  270  370 06801222181

 8626485 01  270  370 06801222102

 8626485 01  270  370 08003461053

 8626485 0680122210



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015071153/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015071153/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)



Datum: 08-07-2015

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 06-07-2015

Gorinchem

205361-10
2015075176/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Met vriendelijke groet,

Technical Manager



Gorinchem

1

1/1

205361-10

Analysecertificaat

08-07-2015/10:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

06-07-2015

Projectcode 3088 - heraanbesteding bodemonderzoek Ministerie

Monstermatrix

2015075176/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 0.20µg/LCadmium (Cd)

S 3.1µg/LNikkel (Ni)

1 01-1-1 8638932

B

V

K

I

B

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

25-Jun-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015075176/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

01-1-1 8638932 01  270  370 06801222181

 8638932 01  270  370 06801222102

 8638932 01  270  370 08003461053



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015075176/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)



 

 

Verkennend en nader bodemonderzoek Vroedschapstraat 15 in Gorinchem  

rapportnummer 205361-10  

BIJLAGE 6 

Gegevens vooronderzoek en informatie RVB 
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Historische kaarten 
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Omgevingsrapportage - bodem 

 

Vroedschapstraat 15 te Gorinchem 

perceel GRC00 E 881 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvrager  Nijmegen B.V. t.a.v.

Telefoonnummer 

E-mail adres  

Uw opdrachtnummer en datum 205361-10    18-5-2015 

Zaaknummer 0118497 

Ons kenmerk 2015015024 

Behandeld door , d.d. 01-06-2015 

e-mail @ozhz.nl telefoon: 

 



Inleiding 

 

Voor u ligt een rapportage van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid met de beschikbare 

informatie over de milieuhygiënische kwaliteit van grond- en grondwater van het door u 

opgevraagde perceel. Daarnaast zijn gegevens over bedrijven met een milieuvergunning 

opgenomen in dit rapport. Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het 

bodem- en bedrijfsinformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Het 

informatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, 

aanwezige, gesaneerde en buitengebruik gestelde ondergrondse brandstoftanks, historische 

bodembedreigende activiteiten en actuele bodembedreigende activiteiten. 

Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van de in de 

informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aanwezige gegevens. Voor 

nadere informatie over de in deze rapportage genoemde rapporten en inrichtingen dienen de 

betreffende dossiers te worden geraadpleegd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de OZHZ. 

Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden. Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante 

informatie aanwezig is die niet in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid en dus in deze samenvatting is opgenomen.  

Dit milieurapport bestaat uit 3 hoofdstukken en 2 bijlagen:  

Hoofdstuk 1: Algemene informatie over de locatie  

Dit hoofdstuk bevat een algemene beschrijving van de locatiekenmerken (adres, kadastraal 

nummer, oppervlakte) en een overzichtskaart van het perceel. De kaart geeft de ligging van de 

locatie, eventuele bodemonderzoeken, tanks, historische en actuele informatie weer.  

Hoofdstuk 2: Informatie over de milieukwaliteit op de locatie  

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van activiteiten op de onderzoekslocatie, 

bestaande uit historische activiteiten, uitgevoerde bodemonderzoeken, ondergrondse 

brandstoftanks en gegevens over de aanwezige bedrijven met een vergunnings-/meldingsplicht 

vanuit de Wet milieubeheer. Ook rapporten die slechts een gedeeltelijke overlap met de 

onderzoekslocatie hebben staan in dit hoofdstuk vermeld.  

Hoofdstuk 3: Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie  

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van alle bodemgerelateerde activiteiten in een straal van 25 

meter rondom de onderzoekslocatie. 

Deze worden meegenomen omdat bodemverontreiniging een perceel-grensoverschrijdend 

probleem kan zijn. Een verontreiniging op het ene perceel kan van invloed zijn op de kwaliteit van 

de bodem van een aangrenzend perceel.  

Hoofdstuk 4: Algemene informatie  

Dit hoofdstuk geeft weer waar informatie betreffende de bodemkwaliteitskaart en de 

aanwezigheid van voormalige kassen en boomgaarden geraadpleegd kan worden.  

Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de gebruikte terminologie en geeft uitleg bij de informatie uit de 

hoofdstukken 2 en 3.  



Bijlage 2: Disclaimer  

Dit hoofdstuk bevat informatie over hoe de gegevens moeten worden geïnterpreteerd en 

waarvoor de rapportage wel en niet kan worden gebruikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Algemene informatie perceel GRC00 E 881 

 

Een overzicht van de onderzoekslocatie is hieronder weergegeven. 

 

Over het adres zijn de volgende algemene gegevens bekend: 

Adres Vroedschapstraat 15 Gorinchem 

Kadastrale gegevens 

Gemeente Gorinchem 

Sectie E 

Nummer 881 

 

 

  



Kaart uit 1925, denk aan voormalige sloten en boomgaarden. 

 

LET OP: Oude topografische kaarten zijn niet altijd even schaalvast. Dat betekent onvermijdelijk dat 
de ligging van objecten op de door ons geleverde oude topografie niet altijd correct is ten opzichte van 
de eveneens verstrekte huidige topografie. Dit effect is het sterkst bij de topografische kaart van 1925, 
maar kan ook bij de andere kaarten niet worden uitgesloten. Aanbevolen wordt daarom om altijd 
aanvullende geografische referenties te zoeken in topografische elementen die zowel op de oude 
kaart als in de huidige topografie voorkomen. 
 



 

Kaart uit 1957, denk aan voormalige sloten en boomgaarden. 

 

LET OP: Oude topografische kaarten zijn niet altijd even schaalvast. Dat betekent onvermijdelijk dat 
de ligging van objecten op de door ons geleverde oude topografie niet altijd correct is ten opzichte van 
de eveneens verstrekte huidige topografie. Dit effect is het sterkst bij de topografische kaart van 1925, 
maar kan ook bij de andere kaarten niet worden uitgesloten. Aanbevolen wordt daarom om altijd 
aanvullende geografische referenties te zoeken in topografische elementen die zowel op de oude 
kaart als in de huidige topografie voorkomen. 
 



 

Kaart uit 1967, denk aan voormalige sloten en boomgaarden. 

 

LET OP: Oude topografische kaarten zijn niet altijd even schaalvast. Dat betekent onvermijdelijk dat 
de ligging van objecten op de door ons geleverde oude topografie niet altijd correct is ten opzichte van 
de eveneens verstrekte huidige topografie. Dit effect is het sterkst bij de topografische kaart van 1925, 
maar kan ook bij de andere kaarten niet worden uitgesloten. Aanbevolen wordt daarom om altijd 
aanvullende geografische referenties te zoeken in topografische elementen die zowel op de oude 
kaart als in de huidige topografie voorkomen. 
 



2 Gegevens op perceel GRC00 E 881 

 

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

Omschrijving bedrijf  Adres  Bedrijfsnaam  Periode  

transportbedrijf Brouwerstraat 6  ORHAN, F. 1993 - 1995 

taxibedrijf Vroedschapstraat 10  SNELTAX 1964 - 1968 

burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf Schepenenstraat 28  ARKEL, VAN 1960 - 1966 

 

Overzicht bodemonderzoeklocaties 

Onderzoekslocatie 'Vroedschapsbuurt' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Vroedschapsbuurt (AA051200423)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Vroedschapstraat  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Potentieel Ernstig 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

Uitvoeren aanvullend OO 

Wbb code: ZH051209337 



Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Verkennend onderzoek NEN 5740 26 08 2003 >I >T 

Verkennend onderzoek NEN 5740 23 07 2001 >I >S 

Sanerings evaluatie 06 05 2002 Onbekend Onbekend 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Legenda  

< s / < d Geen verhoogde gehalten gemeten 

> S Licht verontreinigd (> streefwaarde) 

> T Matig verontreinigd (> tussenwaarde) 

> I Sterk verontreinigd (> interventiewaarde) 

Onbekend Geen informatie voorhanden 

 

  



Overzicht geregistreerde bedrijven met meldingsplicht in het kader van de Wet 

milieubeheer. (meldings- en/of vergunningsplicht) 

 

Tabel Inrichtingen op de locatie  

Bealstingdienst / Rijksgebouwendienst  

De inrichting is bekend onder de naam:  Bealstingdienst / 

Rijksgebouwendienst (D-

00014009) 

De inrichting staat geregistreerd op het volgende 

adres:  

Vroedschapstraat 15 Gorinchem 

Omschrijving:   

Status:  Actief 

 

Wettelijk kader:  

 Soort wet  Soort vergunning  Afgifte datum  Status  

 Algemene 

Maatregel van 

Bestuur 

Wet milieubeheer  Toegekend 

 Melden Activiteitenbesluit 

milieubeheer 

 Toegekend 

 Algemene 

Maatregel van 

Bestuur 

Besluit ozonlaagafbrekende 

stoffen milieubeheer 

 Toegekend 

 Melden Wet milieubeheer 02-10-1991 Toegekend 

 Melden Wet milieubeheer 13-01-1995 Toegekend 

 Vergunnen Wet milieubeheer 18-04-1984 Toegekend 

 Amvbbesluit WVO Wet verontreiniging 

oppervlaktewater 

17-07-1992 Toegekend 

 

 



3 Gegevens in een straal van 25 meter rond perceel GRC00 E 881 

 

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

Er zijn, voor zover bekend, geen historische bodembedreigende activiteiten uitgevoerd 

 

Overzicht bodemonderzoeklocaties 

Onderzoekslocatie 'Voermanstraat thv 67 (Frisoflat)' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Voermanstraat thv 67 (Frisoflat) (AA051200626)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Voermanstraat 67 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Onverdacht/Niet verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende gesaneerd 

Wbb code: ZH051209482 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Sanerings evaluatie 28 02 2005 >AW <d 

 

 



 

 



 

 



 



 

Legenda  

< s / < d Geen verhoogde gehalten gemeten 

> S Licht verontreinigd (> streefwaarde) 

> T Matig verontreinigd (> tussenwaarde) 

> I Sterk verontreinigd (> interventiewaarde) 

Onbekend Geen informatie voorhanden 

 

Overzicht geregistreerde bedrijven met meldingsplicht in het kader van de Wet 

milieubeheer. (meldings- en/of vergunningsplicht) 

Er zijn bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geen gegevens bekend over de aanwezigheid 

van meldings- en/of vergunningplichtige bedrijven. 

 

  



4 Algemene informatie 

 

Bodemkwaliteitskaart  

Ten aanzien van informatie over de algemene bodemkwaliteit (gemiddelde) van de zone waarin 

de locatie is gelegen, wordt verwezen naar de bodemkwaliteitskaart van de regio Zuid-Holland 

Zuid. Deze is bereikbaar via www.ozhz.nl 

Voormalige boomgaarden en kassen  

Op veel locaties in de regio Zuid-Holland Zuid waren in de periode 1950-1975 boomgaarden en 

kassen aanwezig (en zijn wellicht nog steeds aanwezig). Deze locaties zijn verdacht voor het 

voorkomen van verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen in de bodem. Indien op een perceel 

in de genoemde periode een boomgaard of een kas aanwezig is geweest, dient derhalve bij 

bodemonderzoek aanvullende aandacht te worden besteed aan het voorkomen van organochloor 

bestrijdingsmiddelen in de bovengrond. De aanwezigheid van voormalige boomgaarden en kassen 

is helaas niet geautomatiseerd af te leiden uit de gegevensbestanden van de omgevingsdienst. 

Daarom wordt verwezen naar de internetsite www.watwaswaar.nl. Hierop zijn onder andere de 

topografische kaarten van 1958 en 1969 beschikbaar. Op deze kaarten zijn boomgaarden 

herkenbaar als gestippelde groene of witte percelen en kassen als rood gearceerde percelen. 



Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage 

 

1.1 Inleiding 

 

De hoofdstukken 2 en 3 bevatten een beschrijving van de bodemgerelateerde activiteiten op de 

locatie. Of op een locatie bodemonderzoek is uitgevoerd hangt af van vele factoren. Zo verplicht 

de overheid bodemonderzoek bij een bouwvergunningen en worden vaak bodemonderzoeken 

uitgevoerd bij transacties van grond. Ook kan het zijn dat een verontreiniging bij toeval aan het 

licht is gekomen waarna de overheid en/of eigenaar overgaan tot een nader onderzoek. Als er 

geen bodeminformatie over een locatie in het bodeminformatiesysteem bij de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid te vinden is, is dit echter geen garantie dat er ook geen bodemverontreiniging 

aanwezig is. Om inzicht te krijgen in locaties met een risico op het voorkomen van 

bodemverontreiniging zijn de bodembedreigende activiteiten uit het verleden in kaart gebracht. 

Deze zijn ondergebracht in het zogenaamde HBB bestand. Deze informatie is opgenomen in het 

onderhavige rapport. 

 

1.2 Wat u moet weten over Historische Bodembedreigende Activiteiten (HBB 

bestand) 

 

Dit zijn activiteiten die zich in het verleden op de onderzoekslocatie hebben voorgedaan en 

waarvan de mogelijkheid bestaat dat ze de bodem verontreinigd hebben. De gegevens zijn 

afkomstig uit oude bestanden en tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de 

bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt iets over het 

vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot 

vervolgonderzoek. 

 

1.3 Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (verrichte 

bodemonderzoeken) 

 

Een historisch bodemonderzoek zegt nog niets over de daadwerkelijke bodemkwaliteit. Pas na 

uitvoering van een of meerdere bodemonderzoek(en) kan een inschatting worden gemaakt van 

een eventuele verontreiniging op de locatie. 

Als ergens een bodemonderzoek is verricht, en dit rapport wordt bij de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid aangeboden dan worden de onderzoekslocatie en het rapport geregistreerd in het 

bodeminformatiesysteem. van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Alle beschikbare 

rapportages behorend tot de onderzoekslocatie worden tevens aan deze locatie gekoppeld. 

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt per onderzoekslocatie een samenvatting gegeven. Zo'n 

samenvatting ziet er als volgt uit: 

  



Onderzoekslocatie "Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 (IBS102)"  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 

(IBS102) (AA038100354)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Brinklaan 155 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de 

volgende beoordeling gekregen: 

Op basis van de beschikbare informatie voor de locatie de 

volgende vervolgstatus van toepassing: 

Uitvoeren NO 

 

Op deze onderzoekslocatie zijn de volgende (deel)onderzoeken uitgevoerd  

Type onderzoek  

Datum 

onderzoek  

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet 

Bodembescherming   

  
Bodem  Grondwater  

 

Historisch onderzoek 10-9-1993    

NVN Onderzoek 1-8-1993 >S >T 
 

 

 

Het oranje deel geeft de naam van de onderzoekslocatie aan. 

Het gele deel geeft een samenvatting van de beschikbare informatie in het 

bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

Het blauwe deel geeft een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken. 

 

Beoordeling verontreiniging (in het gele deel)  

De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de 

verontreinigingsituatie. Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een 

opsomming: 

Niet verontreinigd: Op de locatie heeft een historisch onderzoek uitgewezen dat er geen 

verontreinigingsbronnen aanwezig zijn. 

Of op de locatie is bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740. Tijdens dit onderzoek is 

aandacht besteed aan alle, mogelijk op de locatie, voorkomende (historische) 

verontreinigingsbronnen. Het gehalte van de gemeten stoffen kleiner dan de 

achtergrondwaarden.  

Niet Ernstig: Op de locatie is sprake van een bodemverontreiniging, maar uit onderzoek blijkt dat 

geen sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. De gemeten gehalte zijn gelijk of hoger 

dan de achtergrondwaarden, maar overschrijden de interventiewaarden niet. Er is in principe geen 

noodzaak tot vervolgonderzoek. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het 

vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet in alle gevallen vrij toepasbaar. 



Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Mogelijk is sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Een locatie wordt als potentieel ernstig beschouwd als een matige of 

sterke verontreiniging in de bodem, zowel de grond of/ en het grondwater is aangetroffen. De 

omvang van de verontreiniging is nog onvoldoende in beeld. Een locatie wordt tevens als 

potentieel ernstig gekwalificeerd als er bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden 

zonder dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid 

tot bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van 

bodemverontreiniging. 

Pot. Spoedeisend: Potentieel spoedeisend. Een locatie wordt als potentieel spoedeisend 

gekwalificeerd als er substantiële bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden zonder 

dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot 

bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van een 

spoedeisende bodemverontreiniging.  

Pot. Urgent: Potentieel Urgent. Is "oude" terminologie, Urgent is vervangen door de term 

"Spoedeisend". Zie pot. Spoedeisend. 

Pot. verontreinigd: Potentieel verontreinigd. De locatie is verdacht op het voorkomen van 

bodembedreigende handelingen. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar 

dat er op de locatie geen geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig is.  

Ernstig, geen spoed: Door het bevoegdgezag Wbb is doormiddel van een beschikking vastgelegd 

dat sprake is van een sterke verontreiniging met een omvang groter dan 25 m3 grond en/of 100 

m3 grondwater. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gezondheids-, ecologische- en/of 

verspreidingsrisico's zijn. Bij herinrichting van de verontreinigde locatie (bijvoorbeeld nieuwbouw) 

of bij grondverzet geldt een saneringsverplichting. 

Ernstig, niet urgent: Zie Ernstig, geen spoed 

Ernstig, spoed niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond 

en/of 100 m3 grondwater waarvan de spoed (risico's) niet zijn vastgesteld. Afhankelijk van de 

verontreinigingsituatie kan dit wenselijk zijn. 

Ernstig, geen risico's bepaald: Zie Ernstig, spoed niet bepaald 

Ernstig, spoed, risico's wegnemen en uiterlijk saneren voor 2015: Er is sprake van een sterke 

bodemverontreiniging met een omvang van meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. 

Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel 

gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat het risico 

direct dient te worden weggenomen. De sanering van de verontreiniging dient voor 2015 plaats 

te vinden. 

Urgent, san binnen 4 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering 

van de verontreiniging dient binnen 4 jaar plaats te vinden. Door het bevoegd gezag Wbb is 

bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel gevaar voor de volksgezondheid, 

en/of het ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat sanering dient plaats te vinden binnen 4 jaar 

na vaststelling. 

  



Urgent san binnen 5-10 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering 

van de verontreiniging dient binnen 5 tot 10 jaar plaats te vinden. Idem als bij hierboven alleen 

zijn de risico's minder spoedeisend waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 10 jaar na 

vaststelling. (NB. de bepaling van spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' 

beleid. Op basis van het huidige beleid wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd) 

Urgent, start sanering voor 2015: Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder 

spoedeisend waardoor sanering dient te worden gestart voor 2015. (NB. de bepaling van 

spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' beleid. Op basis van het huidige beleid 

wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd) 

Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd: Er is sprake van licht tot matige verontreinigde grond. 

Het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de matige verontreiniging geen onderdeel uitmaakt 

van een ernstig geval van bodemverontreiniging. De kwaliteit van de bodem kent wel 

beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet vrij toepasbaar. 

Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: Er is sprake van een sterke verontreiniging. Bodem 

onderzoek heeft uitgewezen dat de omvang criteria, meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 

grondwater boven de interventiewaarde, zijn niet overschreden. Op basis van de 

verontreinigsituatie zijn er geen gezondheids-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's. De 

kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is 

niet vrij toepasbaar. 

 

Vervolgstatus (in het gele deel)  

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de 

noodzakelijke vervolgstappen vastgesteld. De vervolgstatus zegt niets over de termijn 

waarbinnen een en ander moet plaatsvinden. We onderscheiden de onderstaande stappen 

(activiteiten): 

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of 

op grond van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is 

vervolgonderzoek niet noodzakelijk. 

Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een Historisch 

(bodem) Onderzoek, een Orienterend Onderzoek, een nader bodemonderzoek, een aanvullend 

bodemonderzoek een saneringonderzoek en het opstellen van een saneringsplan. 

Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater moeten 

worden gesaneerd. Sanering van grond kan inhouden dat de verontreinigingen worden 

verwijderd, of dat de risico's die de verontreiniging oplevert worden weggenomen.  

Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel 

verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te 

dringen.  

Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten van de bodemsanering (hoeveelheid 

verwijderde grond, bereiktresultaat, etc) worden vastgelegd in een rapport. 



Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door 

het bevoegd gezag Wbb zijn vastgelegd in een beschikking. 

Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt van 

de verontreinigde componenten. De verplichting tot het ondernemen van deze activiteiten zijn in 

een Wbb beschikking vastgelegd.  

Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en 

omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij het bevoegd gezag Wbb. Bij het 

kadaster wordt deze locatie ook geregistreerd.  

 

Type onderzoek (in het blauwe deel)  

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een andere doel en uitvoeringsstrategie. 

De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden: 

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. 

De locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel. 

Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Op basis van locatie 

bezoek, gesprekken met betrokkenen en of archiefonderzoek is onderzocht of er aanwijzingen zijn 

voor bodembedreigende activiteiten. 

Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of 

een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 

BOOT onderzoek: Een beperkt onderzoek in de nabijheid van een tank. Dit type bodemonderzoek 

geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 

Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is veldanalytisch bodemonderzoek verricht 

om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen 

onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht 

te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de 

Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse 

Eenheidsnorm (NEN 5740)). 

Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de 

bodem (verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt 

dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor 

aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die 

potentieel bodembedreigende activiteiten uitvoeren. 

Onderzoek op omvang: (nader onderzoek)Onderzoek naar de grootte van de aangetroffen 

verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de spoed. 

Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader 

bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.  

Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de 

saneringsmethode en/of de saneringstechnieken. 



Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar 

aanleiding van een sanering. 

 

Analyseresultaten (in het blauwe deel)  

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van kleuren en letters. De combinatie 

tussen deze geven aan of de bodem verontreinigd is of niet.  

De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet bodembescherming). 

A = Achtergrondwaarde 

S = Streefwaarde 

T = Tussenwaarde 

I = Interventiewaarde 

In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de 

verontreiniging en de sanering daarvan.  

Streefwaarde, of huidige achtergrondwaarde: is de waarde waarbij sprake is van grond die 

geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van een of meerdere stoffen de streefwaarde wordt 

overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. 

Tussenwaarde: Als van een of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake 

van een matige bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor 

uitvoering van nader bodemonderzoek. 

Interventiewaarde: Als van een of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is 

sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor 

de volksgezondheid, ecologische risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de spoed 

van het geval. In veel gevallen zal het namen van maatregelen kunnen worden uitgesteld tot een 

zogenoemd "natuurlijk moment" (zoals nieuwbouw). 

NB. de in de rapportage aangegeven concentratieniveaus betreffen de hoogst gemeten 

concentraties tijdens een onderzoek. Dit betekent niet op voorhand dat vergelijkbare 

concentraties binnen het gehele onderzoeksgebied voorkomen. Meer duidelijkheid over het 

voorkomen van de weergegeven verontreinigingen kan alleen worden verkregen door het inzien 

van de betreffende onderzoeksrapporten. 

  



1.4 Wat u moet weten over tankgegevens 

 

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie 

werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een 

bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse 

Tanks) is opslag van olie in ondergrondse tanks niet langer toegestaan. Oude buitengebruik 

gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor 

Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, 

mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog niet zijn 

behandeld moeten worden verwijderd. Een bodemonderzoek is dan verplicht. 

 

1.5 Geregistreerde inrichtingen in het kader van de Wet milieubeheer 

 

In de paragraaf 'Overzicht geregistreerde inrichtingen met meldingsplicht in het kader van de Wet 

Milieubeheer', wordt een overzicht gegeven van de inrichtingen op en in de omgeving van het 

perceel. 

Van een inrichting worden de algemene gegevens getoond en wordt een overzicht gegeven van 

de activiteiten. 

Algemene gegevens  

Een inrichting kan 3 verschillende statussen hebben: Actief, Historisch en Niet-actief. 

Actief betekend: Op de locatie is nog een WM 

Omschrijving  

Hier wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van de inrichting. 

 

1.6 Algemene bodemkwaliteit 

 

Naast de in deze rapportage aangeven locatiespecifieke informatie, is bij de O

ook algemene informatie bekend over de chemische bodemkwaliteit van het 

gebied waarin de locatie is gelegen. Per onderscheiden functiezone (wonen, landbouw, industrie, 

etc.) is de bodemkwaliteit van de onverdachte locaties binnen de zone vastgesteld. Deze 

informatie is gegenereerd uit de duizenden reeds uitgevoerde bodemonderzoeken binnen de regio 

Zuid-Holland Zuid. 



Bijlage 2: Disclaimer 

 

Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van 

aanvragen aanwezige gegevens in de informatiesystemen van de 

 De basisgegevens uit de informatiesystemen zijn in de regel door derden aangeleverd. 

Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de 

informatiesystemen van de n dus in deze samenvatting is 

opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk dat na het moment van aanvragen aanvullende 

gegevens door de  worden verkregen, of dat recent verkregen 

informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze rapportage dient derhalve te 

worden gezien als een momentopname. Vanwege het mobiele karakter van sommige 

bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de verontreinigingssituatie sinds het 

uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd. Aangezien het invoeren van gegevens 

mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en 

interpretatiefouten zijn gemaakt. 

De is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel 

enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de 

verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. In het geval van koop/verkoop 

adviseert de omgevingsdienst om bij twijfel aan de representativiteit van de in dit rapport 

vermelde gegevens alsnog bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten uitvoeren. 

Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen 

waarvoor een bodemonderzoek is vereist. Kopieën van de in deze rapportage vermelde rapporten 

kunnen hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de onderzoekseisen vanuit 

de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende onderzoek.  
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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 verkennend bodemonderzoek – onderzoek 
naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” (Nederlandse norm 5740: januari 2009); 

 "bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond" (Neder-
landse Norm 5707: mei 2003); 

 
Uitvoeringskader 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de wettelijke KWALIBO-regeling (Kwaliteitsborging bij 
bodemintermediairs). 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), 2002 
(nemen van grondwatermonsters) en 2018 (locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem). 
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 Envita 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 bodemkwaliteit 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 
de fractie aan bodemvreemd materiaal groter is dan 50%. Deze lagen betreffen formeel geen bodem 
en hierop is de Wet bodembescherming niet van toepassing. Gemeenten kunnen daarnaast voor hun 
grondgebied gebiedsspecifiek beleid vaststellen. 
 
Toetsingskader 
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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 Waarde voor nader onderzoek 0,5 Matig verhoogd / verontreinigd 

Interventiewaarde I Waarde voor 
sanering(sonderzoek) 

1,0 Sterk verhoogd / verontreinigd 

Grondwater 

Streefwaarde S Waarde voor schoon 
grondwater 

0 Licht verhoogd / verontreinigd 

Tussenwaarde T Waarde 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 gestandaardiseerde 
gehalte. Een gestandaardiseerde 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 dat een aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek.  
 
Voor asbest is een interventiewaarde vastgesteld van 100 mg/kg d.s. De restconcentratienorm 
(hergebruikswaarde) is gelijk gesteld aan de interventiewaarde. Het gehalte aan asbest wordt bepaald 
aan de hand van onderstaande formule. Hierbij vindt voor gehalten in de grond van gaten of sleuven 
een correctie plaats naar de inhoud van de sleuf. 
  

gewogen gehalte asbest = gehalte serpentijnasbest + (10 * gehalte amfiboolasbest) 
 
Voor asbest geldt dat, ongeacht de hoeveelheid, er sprake is van een geval van ernstige bodem-
verontreiniging indien de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s wordt overschreden. 
 
Gebiedsspecifiek toetsingskader 
Gemeenten hebben op basis van het Besluit bodemkwaliteit de mogelijkheid tot het vaststellen van 
gebiedsspecifiek 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 bodembeheerplan tevens vastgesteld dat de lokale maximale waarden gelden als 
verhoogde achtergrondwaarden in het kader van de beoordeling c.q. afperking van (gevallen van) 
bodemverontreiniging. 
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Op basis van het gebiedsspecifiek beleid kunnen lokale maximale waarden (LMW) zijn vastgesteld die 
hoger liggen dan de generieke achtergrondwaarden of tussenwaarden. 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 of in plaatse van de tussenwaarde om te bepalen of nader onderzoek 
noodzakelijk is. 
 
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 
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 mate, omvang en risico’s 
van de verontreiniging. 
 
Bodemverontreiniging ontstaan vóór 1987 
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. Deze melding hoeft niet (art. 28 Wbb), als redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat de sanering of de voorgenomen 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. 
 

Geval van ernstige bodemverontreiniging  
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’s 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 te worden uitgevoerd waarbij de humane, ecologische 
en verspreidingsrisico’s worden vastgesteld. Als sprake 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 er sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging en als dit het geval is, of de verontreiniging met spoed moet worden gesaneerd. 
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Als er sprake is van een spoed, dan stelt het bevoegd gezag in de beschikking tevens de termijn vast 
waarbinnen met de sanering moet worden begonnen. 
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NEN-normen 

Vooronderzoek 

NEN 5717 Bodem – Waterbodem - Het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader 
onderzoek (Nederlandse norm 5717, november 2009) 

NEN 5725 Bodem – Landbodem - "Het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek" 
(Nederlandse norm 5725, januari 2009) 

Bodemonderzoek 

NEN 5720 Bodem – Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek – Onderzoek naar de 
milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie. (Nederlandse norm 5720, november 
2009) 

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) 

NEN 5707 Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem (Nederlandse norm 5707, mei 
2003 en C1: augustus 2006) 

NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat 
(Nederlandse norm 5897, december 2005) 

NTA 5755 Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – Onderzoek naar de aard 
en omvang van bodemverontreiniging (Nederlandse Technische Afspraak 5755, juli 2010) 

 

Kwaliteitsborging 

Algemeen 

Kwaliteitszorg 
algemeen 

NEN-EN-ISO 9001: 
2008+ C1:2009 nl 

Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen (Nederlandse norm, 
september 2009) 

 

Veiligheids-
certificaat 
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  RvA 

 

 

AP04  
 

Milieukundig veldwerk 

BRL SIKB/protocol* 
 

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen  

 

 
Protocol 1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 

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 2002 Het nemen van grondwatermonsters 

 Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

 Protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

BRL SIKB/protocol* BRL SIKB 2100 Mechanisch boren 

 

 Protocol 2101 Mechanisch boren 

BRL SIKB/protocol* BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water-) bodemsaneringen en 
nazorg 

 

 
Protocol 6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 

methoden 

 
Protocol 6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ 

methoden 

 Protocol 6004 Milieukundige begeleiding van nazorg 

* niet elke vestiging beschikt over de erkenning voor alle vermelde protocollen.     
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Verklaring van onafhankelijkheid veldwerkzaamheden 

Protocol Functie Naam Handtekening Datum 

VKB 2001 
veldwerker 
bodemonderzoek grond* 

 
 

 
 
 

 

17-6-2015 

VKB 2001 
veldwerker 
bodemonderzoek grond* 

 

 

31-7-2015 

VKB 2002 

 
 
veldwerker 
bodemonderzoek 
grondwater* 
 
 

 
 

 

25-6-2015 

VKB 2018 
veldwerker 
bodemonderzoek asbest* 

 
 

 
 
  

17-6-2015 

Kwaliteitsborging advies en rapportage  

Norm Functie Naam Paraaf Datum 

ISO 
9001 :2008 

auteur  

 

13-8-2015 

VKB 2018 projectleider asbest**  

 

 

13-8-2015 

ISO 
9001:2008 

kwaliteitscontrole 

 
 

 
  

13-8-2015 

* gecertificeerd in kader van Kwalibo 
** geregistreerd bij de certificerende instelling 
 

Toelichting verklaring van onafhankelijkheid 
Envita en al haar medewerkers hebben geen financiële en / of juridische belangen met betrekking tot de 
opdrachtgever en /of het eigendom van de onderzoeks- c.q saneringslocatie voor het bodemonderzoek c.q. de 
bodemsanering 
 
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. 
 

 
203143-10 - Kolthofsingel 14 Almelo 0 0 0 - lopend 24-4-2013 13-5-2013 11-6-2013                   Geen bijzonderheden bij dit project. NMBO-MOB BED-MKB ENA - GKL DLE       heer M.  Even De heer de heer M. Even D1715       0       Even Auto onderdelen Kolthofsingel 14 7602 EM ALMELO       http://www. NL Kolthofsingel 14 ALMELO 
7602 EM NL TOAA M.                   -             heer Even Envita Almelo B.V. de heer ing. G.D.F. Klein Teeselink de heer ing. J.D.B. Leeferink nader onderzoek mobiele verontreiniging, Kolthofsingel 14 in Almelo       nader onderzoek mobiele verontreiniging G.D.F. Gerben       Klein Teeselink heer  g.kleinteeselink@envita-almelo.nl 06-
33580029 projectleider ing. J.D.B. Dieter        Leeferink heer d.leeferink@envita-almelo.nl 06-22963746 projectmanager ing. de heer ing. G.D.F. (Gerben) Klein Teeselink de heer ing. J.D.B. (Dieter) Leeferink 
 
 



 

 

 

     

   

 

 

 


