












































































































Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, klei‹g

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak klei‹g

Veen, sterk klei‹g

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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1 INLEIDING 

In opdracht van Goldewijk Projectontwikkeling BV  is door DHV B.V. in de periode maart - juli 2008 een 

verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van twee percelen in het te ontwikkelen 

plangebied Kiezebos III te Heino.  

 

Het ontwikkelingsgebied is ruim 4,8 ha groot. Hiervan is 2,6 hectare in eigendom van de gemeente en 2,2 

hectare in eigendom van Goldewijk. In het onderliggende rapport zijn beide percelen onderzocht en 

gerapporteerd.  

 

Aanleiding  

De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging van het onderzoeksgebied 

en de geplande bouwactiviteiten.  

  

Doel 

Het doel van het onderhavige onderzoek is het vastleggen van de actuele milieuhygiënische 

bodemkwaliteit ter plaatse in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en de 

bouwactiviteiten.  

 

De regionale situatie is opgenomen in bijlage 1. 

 

Onderzoeksstrategie en kwaliteit 

Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de Richtlijnen uit de NEN 5740 (onderzoeksstrategie 

bij verkennend onderzoek, NNI, 1999), waarbij voor de locatie de onderzoeksstrategie voor een 

onverdachte (ONV) locatie is aangehouden.  

Tevens is een asbestonderzoek uitgevoerd/gerapporteerd gebaseerd op de NEN 5707. Voor de locatie is 

de onderzoeksstrategie “grootschalig onverdachte locatie” aangehouden.  

 

DHV B.V. is lid van de VKB (Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek).  

 

Het veldwerk is door naam veldwerker, werkzaam bij Poelsma Veldwerkbureau, uitgevoerd conform de 

BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch 

bodemonderzoek). Naam veldwerker is geregistreerd en Poelsma Veldwerkbureau is erkend door VROM 

voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn tijdens de 

veldwerkzaamheden zijn in hoofdstuk 3 vermeld.  

 

De analyses zijn conform de Kwalibo-regeling uitgevoerd door het, door VROM, erkende laboratorium van 

ACMAA B.V. te Hengelo. 

 

In hoofdstuk 2 zijn de beschikbare gegevens en onderzoekszet beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de 

verrichte werkzaamheden. In hoofdstuk 4 worden de onderzoekresultaten van het onderhavige onderzoek 

beschreven. In hoofdstuk 5 worden de conclusies en aanbevelingen weergegeven. 

 

DHV treedt op als onafhankelijk adviesbureau ten opzichte van de opdrachtgever en heeft geen belangen, 

in welke zin dan ook, ten aanzien van het onderzochte terrein. 
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2 BESCHIKBARE GEGEVENS 

 

2.1  Situatie  

De onderhavige onderzoekslocatie betreffen twee agrarisch percelen gelegen aan de Molenweg te Heino 

en heeft een oppervlakte van circa 4,8 ha. Hiervan is 2,6 ha. in eigendom van de gemeente en 2,2 ha in 

eigendom van Goldewijk. In de toekomst zullen er 110 woningen worden gerealiseerd. De 

onderzoekslocatie staat kadastraal bekend onder de gemeente Heino, sectie D, nrs. 2860, 3135 en 3137. 
 

 

De locatie is aan de westzijde van de bebouwde kom van Heino gelegen. De locatie wordt aan de 

westzijde begrensd door woonhuizen aan “De Hilde” en aan de zuidzijde wordt het perceel begrensd door 

de Gerstakker.  

 

De bovenbeschreven situatie is opgenomen in bijlage 2. 

 

 

2.2  Historische informatie 

Bij toepassing van de NEN 5740 en NEN 5707 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan-

/afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve van het 

opstellen van een hypothese is een vooronderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NVN 5725 (leidraad bij 

het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI, 1999). 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basisniveau. Op 21 februari 2008 is een bezoek gebracht aan de 

gemeente Raalte voor het inzien van de aanwezige hinderwet- en bodemdossiers.  

 

Uit het historisch onderzoek blijkt dat op het gemeentelijk deel van de locatie periodiek autorodeo’s 

plaatsvinden. Hierbij worden defecte auto’s tijdelijk aan randen van het perceel gestald.  

Uit het bodemdossier blijkt dat beide perceeldelen in het verleden reeds zijn onderzocht.  

 

In 2000 is door Hunneman advies een verkennend bodemonderzoek
1
 uitgevoerd ter plaatse van het 

“Kiezebos II” te Heino. Uit de veldwerkresultaten blijkt dat zintuiglijk bij één boring een puntverontreiniging 

met oliecomponenten is waargenomen. Analytisch is in de bovengrond een sterk verhoogd gehalte aan 

xylenen en een licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond.  

 

Tevens is in één mengmonster van de bovengrond een matig verhoogd gehalte aan arseen aangetoond. 

In een ander mengmonster is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetroond.  

De aangetroffen sterke verontreiniging met xylenen en de matige verontreinigingen met arseen zijn in dit 

onderzoek niet nader onderzocht.  De aangetoonde verontreiniging met arseen wordt in het rapport 

toegeschreven aan natuurlijke bodeminvloeden.  

 

In de overige onderzochte mengmonsters zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.  

In het grondwater verspreid over het gehele perceel zijn maximaal licht verhoogde concentraties aan 

zware metalen (cadmium, chroom, koper en nikkel) en 1,1,1 trichloorethaan aangetoond. 

                                            
1
 Verkennend bodemonderzoek “De KiezebosII” te Heino, Hunnenman Milieu-Advies, projectnummer 

2000255, mei 2000 
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In 2006 is door Verhoeve Milieu een gecombineerd verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd 

ter plaatse van het Goldewijkperceel
2
. Uit de resultaten blijkt dat tijdens de veldwerkzaamheden zintuiglijk 

geen bodemvreemde materialen zijn waargenomen. Eveneens zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 

materialen aangetroffen. In de mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten 

gemeten. In het grondwater, op het zuidelijke gedeelte van het terrein,  zijn een matig verhoogde 

concentratie aan koper en licht verhoogde concentraties aan cadmium, chroom en nikkel aangetoond. In 

het overige onderzochte grondwater zijn verspreid over de locatie maximaal licht verhoogde concentraties 

aan arseen, kwik en nikkel aangetoond. De aangetroffen matige verhoogde concentratie aan koper wordt 

in het rapport toegeschreven aan een verhoogde achtergrondconcentratie.  

 

2.3  Bodemopbouw en Geohydrologie 

Voor de plaatselijke bodemopbouw wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 3. 

 

Ten aanzien van de geohydrologie kan het volgende worden vermeld: 

- Freatische grondwaterstand:  circa 1,0 m –mv.   

- Regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket: Oostelijk 

- (Grondwaterkaart van Nederland (Kaartblad 27 Oost/28 West) 

- Voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: nee  

- Voorkomen van brak/zout grondwater: nee 

- Ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee  

 

 

2.4  Onderzoeksopzet en -hypothese 

Op basis van de beschikbare gegevens worden de randen van het gemeentelijk deel beschouwd als 

verdacht met betrekking tot bodemverontreiniging. Derhalve wordt deze locatie onderzocht conform de 

strategie ‘verdachte locatie met plaatselijke bodembelasting met duidelijke verontreinigingskern’ (VEP). 

 

Het overige terrein is onverdacht, derhalve word voor het overige terrein de strategie ‘onverdachte locatie’ 

(ONV) aangehouden. 

 

De onderzoeksstrategieën van dit onderzoek zijn goedgekeurd door de gemeente Raalte. Conform de 

eisen van de gemeente Raalte is tevens een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd, waarbij per perceel 

één grondmengmonster is geanalyseerd.  

                                            
2
 Gecombineerd verkennend bodem-, asbest- en archeologisch onderzoek Molenweg ongenummerd te 

Heino, Verhoeve Milieu Oost bv, kenmerk GTI/ADV/VMO/456057, juli 2006. 
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3 VERRICHTE WERKZAAMHEDEN 

 

3.1  Uitgevoerde veldwerkzaamheden  

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 27 en 31 maart 2008 en zijn gebaseerd op de onderzoeksopzet 

‘kleinschalig onverdachte locatie (ONV)’ uit de NEN 5740 en ONV-GR uit de NEN 5707. De 

werkzaamheden voor het verkennend bodem- en asbestonderzoek zijn gecombineerd uitgevoerd. De 

grondwaterbemonstering heeft op 9 april 2008 plaatsgevonden. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden is de opgeboorde grond zintuiglijk beoordeeld. Controle op olieachtige 

verbindingen is uitgevoerd met behulp van olie-watertesten. Tijdens de veldwerkzaamheden is tevens 

gelet op het voorkomen van asbestverdachte materialen aan het maaiveld en in de bodem. Het 

opgegraven materiaal is gezeefd en beoordeeld. Hierna is het gezeefde materiaal bemonsterd en ter 

analyse aangeboden.  

 

In tabel 1 zijn de verrichte werkzaamheden voor het bodemonderzoek op de locatie samengevat: 

 

Tabel 1 Werkzaamheden ten behoeve van het bodemonderzoek  

(Deel)locatie (oppervlakte; 

strategie) 

Boringen tot 0,5 

m –mv. 

Gaten voor 

asbest 

onderzoek tot 

0,5 m –mv  

Boringen tot 

1,0 m-mv. 

Boringen tot 

2,0 m –mv. 

Peilbuizen 

Gemeente (2,6 ha., ONV)      

Verkennend onderzoek (ONV) 

Asbest onderzoek (ONV-GR) 

Randen (VEP) 

25*  

14* 

 

 

15 

7 4 

Goldewijk (2,2 ha., ONV)      

Verkennend onderzoek (ONV) 

Asbest onderzoek (ONV-GR) 

22*  

11* 

 6 3 

* de werkzaamheden zijn zo mogelijk gecombineerd uitgevoerd. 

 

De locaties van de boringen, asbestgaten en peilbuizen zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 

2. 

 

Afwijking BRL SIKB 2000 

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de BRL SIKB 2000.  
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3.2  Laboratoriumonderzoek 

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

 

Tabel 2 Laboratoriumonderzoek 

 Mengmonsters NEN-grond Humus en 

lutum 

Minerale olie en 

vluchtige aromaten 

(BTEXN) 

Asbest NEN-grondwater 

Gemeente  

MM101 X X    

MM102 X X    

MM103 X X    

MM104 X X    

Bovengrond 

MM105 X X    

MM106 X X    

MM107 X X    

MM108 X X    

Ondergrond 

MM109 X X    

201 (0-0,3)   X   

203 (0-0,3)   X   

205 (0-0,4)   X   

207 (0-0,4)   X   

209 (0-0,5)   X   

211 (0-0,3)   X   

213 (0-0,4)   X   

Randen 

(autorodeo) 

215 (0-0,5)   X   

103 (4,0-5,0)     X 

109 (4,0-5,0)     X 

122 (4,0-5,0)     X 

Grondwater 

136 (4,0-5,0)     X 

Asbest AMM02    X  

Goldewijk 

MM01 X X    

MM02 X X    

MM03 X X    

Bovengrond 

MM04 X X    

MM05 X X    

MM06 X X    

Ondergrond 

MM07 X X    

Asbest AMM01    X  

007 (2,2-3,2)     X 

021 (2,2-3,2)     X 

Grondwater 

025 (2,7-3,7)     X 

NEN grond:    zware metalen (koper, lood, zink, kwik, nikkel, chroom, cadmium, arseen), PAK (10 VROM), EOX en minerale olie 

NEN water: zware metalen, vluchtige aromaten, minerale olie en chloorkoolwaterstoffen 
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De analyses zijn conform de Kwalibo-regeling uitgevoerd door het, door VROM, erkende laboratorium van 

ACMAA B.V. te Hengelo. De asbestanalyses zijn uitgevoerd door het laboratorium van ACMAA B.V. te 

Almelo.  
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4 ONDERZOEKSRESULTATEN 

4.1  Zintuiglijke waarnemingen 

De profielbeschrijvingen van de verrichte veldwerkzaamheden zijn opgenomen in bijlage 3. 

 

Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot de maximaal geboorde diepte van 5,0 m –mv uit zeer 

fijn tot zeer grof zand bestaat. Bij boring 9 is vanaf 0,4 m-mv tot de ter plaatse maximaal geboorde diepte 

van 0,5 m –mv. leem aangetroffen. De bovengrond (tot 0,5 m–mv) is humeus van samenstelling.   

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen directe vormen van bodemverontreiniging 

(olie-waterreactie e.d.) en visueel geen asbestverdachte materialen aan het maaiveld en in het 

opgeboorde/opgegraven materiaal waargenomen. Wel is ter plaatse van de boringen 209 en 210 is in de 

bovengrond een zeer geringe hoeveelheid puin aangetroffen. 

 

 

4.2  Analyseresultaten  

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. De analyseresultaten zijn getoetst aan de streef- en 

interventiewaarden, zoals opgenomen in de Leidraad bodembescherming (ministerie van VROM alsmede 

Verkeer en Waterstaat) en in de circulaire van VROM "Streefwaarden en interventiewaarden 

bodemsanering" (Staatscourant 24 februari 2000). De toetsing is weergegeven in bijlage 5.  

 

Bij de beschrijving van de verontreinigingssituatie wordt de volgende terminologie gehanteerd: 

- niet verhoogd: concentratie/gehalte lager dan of gelijk aan de streefwaarde; 

- licht verhoogd:  concentratie/gehalte hoger dan de streefwaarde, maar lager dan of gelijk aan de 

tussenwaarde; 

- matig verhoogd:  concentratie/gehalte hoger dan de tussenwaarde, maar lager dan of gelijk aan de 

interventiewaarde; 

- sterk verhoogd:  concentratie/gehalte hoger dan de interventiewaarde. 

 

 

4.2.1 Grond 

In tabel 3 zijn de parameters weergegeven, die de betreffende streef-, tussen- of interventiewaarde(n) in 

de geanalyseerde grondmonsters overschrijden. 

 

Tabel 3 Samenstelling en toetsingsresultaten grondmonsters (mg/kg d.s.) 

(meng) 

monster 

(deellocatie) 

samenstelling (meng)monster  

boring ( in m-mv) 

zintuiglijke waarnemingen Parameters 

> S-waarde  

Parameters  

> T-waarde  

Parameters 

> I-waarde  

Gemeente 

Bovengrond 

MM101 101 t/m 108 (0-0,4) Geen bijzonderheden --- As (30) --- 

MM102 109 t/m 115 (0-0,4) Geen bijzonderheden --- --- --- 

MM103 116 t/m 122 (0-0,4) Geen bijzonderheden --- --- --- 

MM104 123 t/m 130 (0-0,4) Geen bijzonderheden --- As(27) --- 
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MM105 131 t/m 136 (0-0,5) Geen bijzonderheden --- --- --- 

Ondergrond 

MM106 101 (0,4-0,8), 103 (0,4-0,8), 107 

(0,4-0,8) 

Geen bijzonderheden --- --- --- 

MM107 109 (0,4-0,7), 113 (0,3-0,8), 117 

(0,3-0,8) 

Geen bijzonderheden --- --- --- 

MM108 122 (0,4-0,8), 128 (0,3-0,8) Geen bijzonderheden --- --- --- 

MM109 131 (0,4-0,9), 135 (0,4-0,9), 136 

(0,5-1,0) 

Geen bijzonderheden --- --- --- 

Randen (autorodeo) 

201 201 (0-0,3) Geen bijzonderheden X (0,07) --- --- 

203 203 (0-0,3) Geen bijzonderheden X (0,07) --- --- 

205 205 (0-0,4) Geen bijzonderheden X (0,07) --- --- 

207 207 (0-0,4) Geen bijzonderheden X (0,07) --- --- 

209 209 (0-0,5) Sporen puin X (0,07) --- --- 

211 211 (0-0,3) Geen bijzonderheden X (0,07) --- --- 

213 213 (0-0,4) Geen bijzonderheden X (0,07) --- --- 

215 215 (0-0,5) Geen bijzonderheden X (0,07) --- --- 

Goldewijk 

Bovengrond 

MM01 001 t/m 008 (0-0,4) Geen bijzonderheden --- --- --- 

MM02 009 t/m 016 (0-0,5) Geen bijzonderheden --- --- --- 

MM03 017 (0-0,5), 022 t/m 027 (0-0,5) Geen bijzonderheden --- --- --- 

MM04 018 t/m 021 (0-0,5), 028 en 029 

(0-0,4) 

Geen bijzonderheden --- --- --- 

Ondergrond 

MM05 003 (0, 5-0,9), 007 (0,4-0,8) en 

010 (0,4-0,7) 

Geen bijzonderheden --- --- --- 

MM06 015 (0,6-1,0), 025 (0,6-1,1) en 

027 (0,5-1,0) 

Geen bijzonderheden --- --- --- 

MM07 019 (0,3-0,7), 021 (0,5-1,0) en 

029 (0,3-0,8) 

Geen bijzonderheden --- --- --- 

-: geen van de onderzochte componenten overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 

As: Arseen  

X: som Xylenen (R2) 

 

4.2.2 Grondwater 

In onderstaande tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende streef-, tussen- of 

interventiewaarde(n) in de geanalyseerde grondwatermonsters overschrijden. 
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Tabel 4 Samenstelling en toetsingsresultaten grondwater (in µµµµg/l))  

Peilbuis met 

filterdiepte (m -mv) 

GWS      

(m -mv) 

pH EC 

(µS/cm) 

Parameters  

> S-waarde  

Parameters  

> T-waarde  

Parameters  

> I-waarde  

Goldewijk 

007 (2,2-3,2) 0,74 6,3 200 Cr (3,0) Ni (62) --- 

021 (2,2-3,2) 0,82 6,2 200 Cr (3,5), Ni (44), 

tetrachloormethaan (0,18) 

--- --- 

025 (2,7-3,7) 0,81 5,9 200 Cr (3,5), Ni (17) --- --- 

Gemeente 

103 (4,0-5,0) 0,85 6,3 200 Cr(2,5), Ni(26), Zn(70) --- --- 

109 (4,0-5,0) 0,75 6,4 100 Cr(3,0), Ni(28), Zn(70) --- --- 

122 (4,0-5,0) 0,62 6 300 As (18) 

Cr(2,5), Ni(25) 

--- --- 

136 (4,0-5,0) 0,91 6,1 200 Cr(5,0)  Ni(53) --- 

-: geen van de onderzochte componenten overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 

As: Arseen  Zn: Zink  

Cr: Chroom Ni: Nikkel     

 

 

 

4.3  Asbest 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk zowel op het maaiveld als in het opgeboorde materiaal geen 

asbestverdachte materialen aangetroffen.  

In beide onderzochte asbestmonsters AMM01 (perceel Goldewijk) en AMM02 (perceel Gemeente) is 

analytisch geen asbest aangetroffen. 

 

 

4.4  Resume 

Gemeente 

In twee mengmonsters van de bovengrond (MM101 en MM104) zijn matig verhoogde gehalten aan arseen 

aangetroffen. In de ondergrondmonsters zijn geen verhoogde gehalten aan arseen aangetoond. In de 

overige onderzochte mengmonsters zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. In het onderzoek 

uitgevoerd in 2000 is eveneens in de bovengrond een matig verhoogd gehalte aan arseen aangetoond.  

In het onderzoek van 2000 is tevens een sterk verhoogd gehalte aan xylenen aangetroffen nabij boring 

121. Uit onderhavig onderzoek zijn zowel op het maaiveld rondom boring 121 en in het opgeboorde 

materiaal zintuiglijk geen aanwijzingen aangetroffen voor een grootschalige verontreiniging met minerale 

olie componenten. In het geanalyseerde mengmonster van de bovengrond (MM103) uit dit gebied zijn 

geen verhoogde gehalten aan minerale olie aangetroffen. 

 

In het grondwater is ter plaatse van peilbuis 135 een matig verhoogde concentratie aan nikkel 

aangetoond. Tevens zijn in het grondwater verspreid over de locatie licht verhoogde concentraties aan 

zware metalen (arseen, chroom, nikkel en zink) en tetrachloormethaan aangetoond.  

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Mengmonster AMM02 

bevat geen asbest.  
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Randen van het perceel (autorodeo) 

In de onderzochte grondmonsters ter plaatse van de randen zijn, getoetst aan de AS3000 norm met 

zekerheidsfactor 0,7, licht verhoogde gehalten aan xylenen aangetoond. De licht verhoogde gehalten 

(AS3000, factor 0,7) aan xylenen in de grond geven geen aanleiding tot aanvullend onderzoek. 

 

Goldewijk 

In de geanalyseerde grondmonsters ter plaatse van het perceel Goldewijk zijn voor de onderzochte 

parameters geen verhoogde gehalten aangetroffen.  

 

In het grondwater uit peilbuis 7 is een matig verhoogde concentratie aan nikkel aangetoond. Tevens zijn in 

het grondwater verspreid over de locatie licht verhoogde concentraties aan zware metalen (arseen, 

chroom, nikkel en zink) aangetoond.  

 

In het bodemonderzoek door Verhoeve uit 2006 is ter plaatse van huidige peilbuis 25, een matig 

verhoogde concentratie aan koper aangetroffen. In het huidige onderzoek blijkt dat in het grondwater uit 

peilbuis 25 geen verhoogde concentratie aan koper aanwezig is. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Mengmonster AMM01 

bevat geen asbest.  
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5  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In opdracht van Goldewijk Projectontwikkeling BV  is door DHV B.V. in de periode maart-juli 2008 een 

verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van twee percelen in het te ontwikkelen 

plangebied Kiezebos III te Heino.  

 

Aanleiding  

De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging van het onderzoeksgebied 

en de geplande bouwactiviteiten.  

  

Doel 

Het doel van het onderhavige onderzoek is het vastleggen van de actuele milieuhygiënische 

bodemkwaliteit ter plaatse in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en de 

bouwactiviteiten.  

 

Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de Richtlijnen uit de NEN 5740 (onderzoeksstrategie 

bij verkennend onderzoek, NNI, 1999), waarbij voor de locatie de onderzoeksstrategie voor een 

onverdachte (ONV) en verdachte (VEP) locaties is aangehouden.  

Tevens is een asbestonderzoek conform de NEN 5707 op de locatie uitgevoerd.  

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot de maximaal geboorde diepte van 5,0 m –mv uit zeer 

fijn tot zeer grof zand bestaat. Bij boring 9 is vanaf 0,4 m-mv tot de ter plaatse maximaal geboorde diepte 

van 0,5 m –mv. leem aangetroffen. De bovengrond (tot 0,5 m–mv) is humeus van samenstelling.   

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen directe vormen van bodemverontreiniging 

(olie-waterreactie e.d.) en visueel geen asbestverdachte materialen aan het maaiveld en in het 

opgeboorde/opgegraven materiaal waargenomen. Wel is ter plaatse van de boringen 209 en 210 is in de 

bovengrond een zeer geringe hoeveelheid puin aangetroffen. 

 

Gemeente  

In twee mengmonsters van de bovengrond (MM101 en MM104) zijn matig verhoogde gehalten aan arseen 

aangetroffen. In de ondergrondmonsters zijn geen verhoogde gehalten aan arseen aangetoond. In de 

overige onderzochte mengmonsters zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. In het onderzoek 

uitgevoerd in 2000 is eveneens in de bovengrond een matig verhoogd gehalte aan arseen aangetoond.  

In het onderzoek van 2000 is tevens een sterk verhoogd gehalte aan xylenen aangetroffen nabij boring 

121. Uit onderhavig onderzoek zijn zowel op het maaiveld rondom boring 121 en in het opgeboorde 

materiaal zintuiglijk geen aanwijzingen aangetroffen voor een grootschalige verontreiniging met minerale 

olie componenten. In het geanalyseerde mengmonster van de bovengrond (MM103) uit dit gebied zijn 

geen verhoogde gehalten aan minerale olie aangetroffen. 

 

In het grondwater is ter plaatse van peilbuis 135 een matig verhoogde concentratie aan nikkel 

aangetoond. Tevens zijn in het grondwater verspreid over de locatie licht verhoogde concentraties aan 

zware metalen (arseen, chroom, nikkel en zink) en tetrachloormethaan aangetoond.  

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Mengmonster AMM02 

bevat geen asbest.  
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Goldewijk 

In de geanalyseerde grondmonsters ter plaatse van het perceel Goldewijk zijn voor de onderzochte 

parameters geen verhoogde gehalten aangetroffen.  

 

In het grondwater uit peilbuis 7 is een matig verhoogde concentratie aan nikkel aangetoond. Tevens zijn in 

het grondwater verspreid over de locatie licht verhoogde concentraties aan zware metalen (arseen, 

chroom, nikkel en zink) aangetoond.  

 

In het bodemonderzoek door Verhoeve uit 2006 is ter plaatse van huidige peilbuis 25, een matig 

verhoogde concentratie aan koper aangetroffen. In het huidige onderzoek blijkt dat in het grondwater uit 

peilbuis 25 geen verhoogde concentratie aan koper aanwezig is. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Mengmonster AMM01 

bevat geen asbest.  

 

Toetsing hypothese 

De vooraf gestelde hypothese ‘verdachte’ locatie voor de randen van het gemeente perceel wordt 

verworpen omdat ter plaatse geen verhoogde gehalten aan minerale olie en/of aromaten zijn aangetroffen. 

deellocatie van de bovengrondse dieseltank wordt aanvaard in verband met het aangetoonde licht 

verhoogde gehalte aan minerale olie. 

 

De gestelde hypothese ‘onverdachte’ locatie voor het resterende terreindeel van de onderzoekslocatie 

wordt verworpen, vanwege de aangetoonde verhoogde gehalten aan zware metalen in zowel de grond als 

het grondwater.  

 

De gestelde hypothese ‘onverdachte locatie’ voor het asbestonderzoek wordt aanvaardt doordat zowel 

zintuiglijk als analytisch geen asbestverdacht materiaal is aangetroffen. 

 

De onderzoeksresultaten van het verkennend bodemonderzoek geven formeel aanleiding tot het uitvoeren 

van vervolgonderzoek omdat zowel in de grond (arseen) als in het grondwater (nikkel) gehalten boven de 

betreffende tussen-/interventiewaarde(n) zijn aangetoond. De aangetroffen concentraties zijn echter van 

natuurlijke oorsprong en komen vaker voor binnen de gemeente. Derhalve is vervolgonderzoek niet 

noodzakelijk. 

 

De milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt vooralsnog geen belemmering voor de geplande 

bestemmingsplanwijziging op de onderzoekslocatie. Indien vrijkomende grond van de locatie moet worden 

afgevoerd en elders wordt toegepast in een werk volstaat het onderhavige onderzoek niet en dient formeel 

een onderzoek conform Bouwstoffenbesluit cq. Besluit Bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. 
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Projectcode: B6448-01-002

Projectnaam: Kiezebos III te Heino

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: 001

0

-50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,8, lichtbruin

-50

Boring: 002

0

-50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,8, lichtbruin

-50

Boring: 003

0

-50

-100

-150

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-40

OERLAAG
-45

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,5, lichtbruin-90

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 1,2, 
grijs

-150

Boring: 004

0

-50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,8, lichtbruin

-50

Boring: 005

0

-50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,8, lichtbruin

-50

Boring: 006

0

-50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,8, lichtbruin

-50
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Boring: 007

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

1

2

3

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,2, lichtbruin

-80

Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 2, grijs

-150

Zand, matig grof, matig siltig, 
laagjes leem, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,6, grijs

-200

Zand, zeer grof, matig siltig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 5, grijs

-300

Zand, zeer grof, matig siltig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 8,5, grijs

-400

Boring: 008

0

-50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart-35

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,8, lichtbruin

-50

Boring: 009

0

-50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-40

Leem, sterk zandig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,1, lichtbruin

-50

Boring: 010

0

-50

-100

-150

1

2

3

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, zwak leemhoudend, 
geen olie-water reactie, K-waarde: 
0,5, lichtbruin

-70

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 3, grijs

-130

Zand, zeer fijn, matig siltig, laagjes 
leem, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 1,5, grijs

-150

Boring: 011

0

-50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-50

Boring: 012

0

-50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-50
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Boring: 013

0

-50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 1,5, 
bruin

-50

Boring: 014

0

-50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-50

Boring: 015

0

-50

-100

-150

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten veen, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,2, 
zwart

-60

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,3, bruin

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 1,8, 
grijs

-150

Boring: 016

0

-50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart-35

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 1,5, 
bruin

-50

Boring: 017

0

-50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-50

Boring: 018

0

-50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,8, beige

-50

Boring: 019

0

-50

-100

-150

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,5, bruin-70

Zand, matig grof, matig siltig, sporen 
grind, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 3,5, grijs

-150

Boring: 020

0

-50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,8, beige

-50
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Boring: 021

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
roest, zwak grindhoudend, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 1,4, 
bruin

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, laagjes 
leem, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 1,1, grijs

-150

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 5, grijs

-400

Boring: 022

0

-50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, matig oerhoudend, 
geen olie-water reactie, K-waarde: 
0,3, oranje

-50

Boring: 023

0

-50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-45

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,2, bruin

-50

Boring: 024

0

-50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart-35

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1, bruin

-50



Projectcode: B6448-01-002

Projectnaam: Kiezebos III te Heino

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: 025

0
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-400
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4

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, bruinzwart

-60

Zand, matig grof, matig siltig, resten 
roest, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 1,6, lichtbruin

-120

Zand, matig fijn, matig siltig, laagjes 
leem, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 1,1, grijsbruin

-160

Zand, matig grof, matig siltig, sporen 
grind, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 2,5, grijsbruin

-400

Boring: 026

0

-50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-50

Boring: 027
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akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-50

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,5, lichtbruin

-110

Zand, matig fijn, matig siltig, laagjes 
leem, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 1,2, grijs

-150

Boring: 028

0

-50

1

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart-35

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,8, beige

-50
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Boring: 029
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akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-30

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,4, bruin

-80

Zand, matig grof, matig siltig, 
laagjes leem, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 3, grijs

-150

Boring: 101

0

-50

-100

-150

1

2

3

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1, beige

-80

Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 2,5, 
grijs

-150

Boring: 102

0

-50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,8, beige

-50

Boring: 103

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

1

2

3

4

5

6

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,3, bruin

-40

Zand, matig grof, matig siltig, resten 
roest, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 1,7, grijsbeige-80

Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 3, grijs

-150

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, donkergrijs

-160

Zand, matig grof, matig siltig, 
laagjes leem, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,7, donkergrijs

-200

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 5, grijs

-500
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Boring: 104

0

-50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, bruin

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,6, beige

-50

Boring: 105

0

-50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, bruin

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,6, beige

-50

Boring: 106

0

-50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,6, beige

-50

Boring: 107

0

-50

-100

-150

1

2

3

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1, beige

-80

Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 2,5, 
grijs

-150



Projectcode: B6448-01-002

Projectnaam: Kiezebos III te Heino

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: 108

0

-50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, bruin

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,8, beige

-50

Boring: 109

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

1

2

3

4

6

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,3, bruin

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,3, lichtbruin

-70

Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 2, 
beige

-140

Zand, matig fijn, sterk siltig, laagjes 
leem, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,6, grijs

-200

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 5, grijs

-500

Boring: 110

0

-50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, bruin

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,8, beige

-50

Boring: 111

0

-50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, bruin

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,8, beige

-50
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Boring: 112

0

-50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, bruin

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,8, beige

-50

Boring: 113

0

-50

-100

-150

1

2

3

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,9, beige

-80

Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 2, grijs

-150

Boring: 114

0

-50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, bruin

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,6, beige

-50

Boring: 115

0

-50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,7, beige

-50

Boring: 116

0

-50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,7, beige

-50

Boring: 117

0

-50

-100

-150

1

2

3

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-30

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,5, beige

-80

Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 2,5, 
grijs

-150

Boring: 118

0

-50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,7, beige

-50

Boring: 119

0

-50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,7, beige

-50
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Boring: 120

0

-50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, bruin-35

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,7, beige

-50

Boring: 121

0

-50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,6, beige

-50

Boring: 122

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,6, lichtbruin

-80

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 1,6, 
grijs

-140

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
hout, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 1,8, grijs

-210

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 5, grijs

-500

Boring: 123

0

-50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin-35

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,2, beige

-50

Boring: 124

0

-50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,5, beige

-50

Boring: 125

0

-50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,5, beige

-50
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Boring: 126

0

-50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,6, beige

-50

Boring: 127

0

-50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin-35

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,6, beige

-50

Boring: 128

0

-50

-100

-150

1

2

3

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-30

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,5, beige

-80

Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 2,5, 
grijs

-150

Boring: 129

0

-50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,6, beige

-50

Boring: 130

0

-50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 1, bruin

-50

Boring: 131

0

-50

-100

-150

1

2

3

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,2, lichtbruin

-90

Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 2, grijs

-150

Boring: 132

0

-50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,6, beige

-50

Boring: 133

0

-50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-50
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Boring: 134

0

-50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, bruin

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,6, beige

-50

Boring: 135

0

-50

-100

-150

1

2

3

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, zwart

-40

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,5, lichtbruin

-90

Zand, matig fijn, matig siltig, laagjes 
leem, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 1,2, grijs

-150

Boring: 136

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruinzwart

-50

Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 1,6, 
lichtbruin

-100

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 5, grijsbruin

-500

Boring: 201

0

-50

-100

1

2

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,6, beige

-90

Zand, matig grof, matig siltig, sporen 
grind, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 2,5, grijs

-100
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Boring: 202

0

-50

-100

1

2

3

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,6, beige

-80

Zand, matig grof, matig siltig, sporen 
grind, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 2,5, grijs

-100

Boring: 203

0

-50

-100

1

2

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-30

Zand, matig grof, matig siltig, sporen 
grind, zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 2, bruin

-100

Boring: 204

0

-50

-100

1

2

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, bruin-35

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,7, beige

-100

Boring: 205

0

-50

-100

1

2

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,6, beige

-100

Boring: 206

0

-50

-100

1

2

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,6, beige

-100

Boring: 207

0

-50

-100

1

2

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-40

Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 1,7, 
beige

-100

Boring: 208

0

-50

-100

1

2

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,2, bruin

-45

Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 1,3, 
bruin

-100

Boring: 209

0

-50

-100

1

2

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen puin, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,2, 
bruin-45

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,3, beige

-100
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Boring: 210

0

-50

-100

1

2

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen puin, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,25, 
bruin

-40

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
roesthoudend, zwak oerhoudend, 
geen olie-water reactie, K-waarde: 
0,6, beige

-100

Boring: 211

0

-50

-100

1

2

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-30

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,9, beige

-100

Boring: 212

0

-50

-100

1

2

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin-35

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 0,9, beige

-100

Boring: 213

0

-50

-100

1

2

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin-35

Zand, matig grof, matig siltig, sporen 
grind, resten roest, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 2,5, bruin

-100

Boring: 214

0

-50

-100

1

2

3

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-30

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, K-waarde: 1,6, beige-70

Zand, matig grof, matig siltig, sporen 
grind, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 3, bruin

-100

Boring: 215

0

-50

-100

1

2

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
K-waarde: 0,25, bruin

-50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, resten roest, geen 
olie-water reactie, K-waarde: 0,2, 
bruin-100



























































Opdrachtcode: B6448-01 

Aanvrager: J. Venhuis 

Project: Kiezebos III 

Datum aangeleverd: 01-04-2008 

Datum afgerond: 08-04-2008 
 
1 SA80400122 GROND MM01 
2 SA80400123 GROND MM02 
 
Parameter Eenheid MM01 */- MM02 */- S T I

Diepte (m-mv)      

      

MVB. SIKB AS3000  +  +  

Droge stof % (m/m) 80.6  81.6  

Org.St(Gloeiverlies) % van ds 3.5  4.0  

      

KORRELGROOTTEVERDELING      

Lutum ( < 2 µm ) % van ds 3.4  3.5  

      

METALEN      

Destructie  +  +  

Arseen mg/kg ds 13 - <5.0 - 18 26 34

Cadmium mg/kg ds <0.4 - <0.4 - 0.52 4.1 7.8

Chroom mg/kg ds 8.7 - 7.2 - 57 137 217

Koper mg/kg ds 6.5 - 7.1 - 20 61 103

Kwik mg/kg ds <0.2 - <0.2 - 0.22 3.7 7.2

Lood mg/kg ds 14 - 15 - 58 208 359

Nikkel mg/kg ds <5.0 - <5.0 - 14 47 81

Zink mg/kg ds 23 - 22 - 67 204 342

      

EOX      

Extr.org.halogeniden mg/kg ds <0.1 - <0.1 - 0.30

      

MINERALE OLIE GC      

Olie totaal C10-C40 mg/kg ds <50 - <50 - 20 1010 2000

Fractie C10 - C12 mg/kg ds <20  <20  

Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20  <20  

Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20  <20  

Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20  <20  

      

PAK(10)      

Naftaleen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Fenanthreen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Anthraceen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Fluorantheen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Chryseen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Indeno(1,2,3-c,d)pyr mg/kg ds <0.04  <0.04  

Som PAK 10 (R1) mg/kg ds <0.40  <0.40  

Som PAK 10 (R2) mg/kg ds 0.28 - 0.28 - 1.0 21 40
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 
Lutum 1=3.4 2=3.5 % van ds 
Organische stof 1=3.5 2=4 % van ds 



 
Opdrachtcode: B6448-01 

Aanvrager: J. Venhuis 

Project: Kiezebos III 

Datum aangeleverd: 01-04-2008 

Datum afgerond: 08-04-2008 
 
1 SA80400124 GROND MM03 
2 SA80400125 GROND MM04 
 
Parameter Eenheid MM03 */- MM04 */- S T I

Diepte (m-mv)      

      

MVB. SIKB AS3000  +  +  

Droge stof % (m/m) 81.6  80.5  

Org.St(Gloeiverlies) % van ds 4.7  3.8  

      

KORRELGROOTTEVERDELING      

Lutum ( < 2 µm ) % van ds 2.8  3.5  

      

METALEN      

Destructie  +  +  

Arseen mg/kg ds <5.0 - 11 - 18 26 34

Cadmium mg/kg ds <0.4 - <0.4 - 0.51 4.1 7.7

Chroom mg/kg ds 6.2 - 10 - 57 137 217

Koper mg/kg ds 7.0 - 8.2 - 19 61 102

Kwik mg/kg ds <0.2 - <0.2 - 0.22 3.7 7.2

Lood mg/kg ds 15 - 19 - 57 207 357

Nikkel mg/kg ds <5.0 - <5.0 - 14 47 81

Zink mg/kg ds 18 - 25 - 66 203 340

      

EOX      

Extr.org.halogeniden mg/kg ds <0.1 - <0.1 - 0.30

      

MINERALE OLIE GC      

Olie totaal C10-C40 mg/kg ds <50 - <50 - 19 960 1900

Fractie C10 - C12 mg/kg ds <20  <20  

Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20  <20  

Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20  <20  

Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20  <20  

      

PAK(10)      

Naftaleen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Fenanthreen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Anthraceen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Fluorantheen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Chryseen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Indeno(1,2,3-c,d)pyr mg/kg ds <0.04  <0.04  

Som PAK 10 (R1) mg/kg ds <0.40  <0.40  

Som PAK 10 (R2) mg/kg ds 0.28 - 0.28 - 1.0 21 40
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 
Lutum 1=2.8 2=3.5 % van ds 
Organische stof 1=4.7 2=3.8 % van ds 



 
Opdrachtcode: B6448-01 

Aanvrager: J. Venhuis 

Project: Kiezebos III 

Datum aangeleverd: 01-04-2008 

Datum afgerond: 08-04-2008 
 
1 SA80400126 GROND MM05 
2 SA80400127 GROND MM06 
 
Parameter Eenheid MM05 */- MM06 */- S T I

Diepte (m-mv)      

      

MVB. SIKB AS3000  +  +  

Droge stof % (m/m) 84.2  85.9  

Org.St(Gloeiverlies) % van ds <0.5  0.9  

      

KORRELGROOTTEVERDELING      

Lutum ( < 2 µm ) % van ds 2.8  1.6  

      

METALEN      

Destructie  +  +  

Arseen mg/kg ds <5.0 - <5.0 - 16 23 30

Cadmium mg/kg ds <0.4 - <0.4 - 0.44 3.5 6.6

Chroom mg/kg ds 7.0 - <5.0 - 53 128 202

Koper mg/kg ds <5.0 - <5.0 - 17 52 87

Kwik mg/kg ds <0.2 - <0.2 - 0.21 3.5 6.9

Lood mg/kg ds <5.0 - <5.0 - 53 190 327

Nikkel mg/kg ds <5.0 - <5.0 - 12 41 70

Zink mg/kg ds 5.1 - <5.0 - 56 172 289

      

EOX      

Extr.org.halogeniden mg/kg ds <0.1 - 0.2 - 0.30

      

MINERALE OLIE GC      

Olie totaal C10-C40 mg/kg ds <50 - <50 - 10 505 1000

Fractie C10 - C12 mg/kg ds <20  <20  

Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20  <20  

Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20  <20  

Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20  <20  

      

PAK(10)      

Naftaleen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Fenanthreen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Anthraceen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Fluorantheen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Chryseen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Indeno(1,2,3-c,d)pyr mg/kg ds <0.04  <0.04  

Som PAK 10 (R1) mg/kg ds <0.40  <0.40  

Som PAK 10 (R2) mg/kg ds 0.28 - 0.28 - 1.0 21 40
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 
Lutum 1=2.8 2=1.6 % van ds 
Organische stof 1=0.5 2=0.9 % van ds 



 
Opdrachtcode: B6448-01 

Aanvrager: J. Venhuis 

Project: Kiezebos III 

Datum aangeleverd: 01-04-2008 

Datum afgerond: 08-04-2008 
 
1 SA80400128 GROND MM07 
 
Parameter Eenheid MM07 */- S T I 

Diepte (m-mv)       

       

MVB. SIKB AS3000  +     

Droge stof % (m/m) 85.9     

Org.St(Gloeiverlies) % van ds <0.5     

       

KORRELGROOTTEVERDELING       

Lutum ( < 2 µm ) % van ds 2.7     

       

METALEN       

Destructie  +     

Arseen mg/kg ds <5.0 - 16 24 31 

Cadmium mg/kg ds <0.4 - 0.44 3.5 6.6 

Chroom mg/kg ds 6.3 - 55 133 211 

Koper mg/kg ds <5.0 - 17 53 89 

Kwik mg/kg ds <0.2 - 0.21 3.6 7.0 

Lood mg/kg ds <5.0 - 53 192 332 

Nikkel mg/kg ds <5.0 - 13 44 76 

Zink mg/kg ds <5.0 - 59 181 303 

       

EOX       

Extr.org.halogeniden mg/kg ds <0.1 - 0.30   

       

MINERALE OLIE GC       

Olie totaal C10-C40 mg/kg ds <50 - 10 505 1000 

Fractie C10 - C12 mg/kg ds <20     

Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20     

Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20     

Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20     

       

PAK(10)       

Naftaleen mg/kg ds <0.04     

Fenanthreen mg/kg ds <0.04     

Anthraceen mg/kg ds <0.04     

Fluorantheen mg/kg ds <0.04     

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.04     

Chryseen mg/kg ds <0.04     

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.04     

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.04     

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0.04     

Indeno(1,2,3-c,d)pyr mg/kg ds <0.04     

Som PAK 10 (R1) mg/kg ds <0.40     

Som PAK 10 (R2) mg/kg ds 0.28 - 1.0 21 40 
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 
Lutum 1=2.7 % van ds 
Organische stof 1=0.5 % van ds 



 
Opdrachtcode: B6448-01 

Aanvrager: J. Venhuis 

Project: Kiezebos III 

Datum aangeleverd: 01-04-2008 

Datum afgerond: 08-04-2008 
 
1 SA80400129 GROND MM106 
2 SA80400130 GROND MM107 
 
Parameter Eenheid MM106 */- MM107 */- S T I

Diepte (m-mv)      

      

MVB. SIKB AS3000  +  +  

Droge stof % (m/m) 85.1  85.9  

Org.St(Gloeiverlies) % van ds 0.6  <0.5  

      

KORRELGROOTTEVERDELING      

Lutum ( < 2 µm ) % van ds 2.9  3.0  

      

METALEN      

Destructie  +  +  

Arseen mg/kg ds 5.9 - 5.3 - 16 24 31

Cadmium mg/kg ds <0.4 - <0.4 - 0.44 3.5 6.6

Chroom mg/kg ds 8.4 - 6.9 - 56 134 213

Koper mg/kg ds <5.0 - <5.0 - 17 54 90

Kwik mg/kg ds <0.2 - <0.2 - 0.21 3.6 7.0

Lood mg/kg ds <5.0 - <5.0 - 54 194 334

Nikkel mg/kg ds <5.0 - <5.0 - 13 46 78

Zink mg/kg ds <5.0 - <5.0 - 60 184 307

      

EOX      

Extr.org.halogeniden mg/kg ds <0.1 - <0.1 - 0.30

      

MINERALE OLIE GC      

Olie totaal C10-C40 mg/kg ds <50 - <50 - 10 505 1000

Fractie C10 - C12 mg/kg ds <20  <20  

Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20  <20  

Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20  <20  

Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20  <20  

      

PAK(10)      

Naftaleen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Fenanthreen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Anthraceen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Fluorantheen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Chryseen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Indeno(1,2,3-c,d)pyr mg/kg ds <0.04  <0.04  

Som PAK 10 (R1) mg/kg ds <0.40  <0.40  

Som PAK 10 (R2) mg/kg ds 0.28 - 0.28 - 1.0 21 40
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 
Lutum 1=2.9 2=3 % van ds 
Organische stof 1=0.6 2=0.5 % van ds 



 
Opdrachtcode: B6448-01 

Aanvrager: J. Venhuis 

Project: Kiezebos III 

Datum aangeleverd: 01-04-2008 

Datum afgerond: 08-04-2008 
 
1 SA80400131 GROND MM108 
2 SA80400132 GROND MM109 
 
Parameter Eenheid MM108 */- MM109 */- S T I

Diepte (m-mv)      

      

MVB. SIKB AS3000  +  +  

Droge stof % (m/m) 85.7  85.2  

Org.St(Gloeiverlies) % van ds 0.6  0.6  

      

KORRELGROOTTEVERDELING      

Lutum ( < 2 µm ) % van ds 3.0  1.6  

      

METALEN      

Destructie  +  +  

Arseen mg/kg ds <5.0 - <5.0 - 16 23 30

Cadmium mg/kg ds <0.4 - <0.4 - 0.43 3.5 6.5

Chroom mg/kg ds 7.1 - 5.6 - 53 128 202

Koper mg/kg ds <5.0 - <5.0 - 16 51 86

Kwik mg/kg ds <0.2 - <0.2 - 0.21 3.5 6.8

Lood mg/kg ds <5.0 - <5.0 - 52 189 325

Nikkel mg/kg ds <5.0 - <5.0 - 12 41 70

Zink mg/kg ds <5.0 - <5.0 - 56 171 286

      

EOX      

Extr.org.halogeniden mg/kg ds <0.1 - <0.1 - 0.30

      

MINERALE OLIE GC      

Olie totaal C10-C40 mg/kg ds <50 - <50 - 10 505 1000

Fractie C10 - C12 mg/kg ds <20  <20  

Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20  <20  

Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20  <20  

Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20  <20  

      

PAK(10)      

Naftaleen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Fenanthreen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Anthraceen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Fluorantheen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Chryseen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Indeno(1,2,3-c,d)pyr mg/kg ds <0.04  <0.04  

Som PAK 10 (R1) mg/kg ds <0.40  <0.40  

Som PAK 10 (R2) mg/kg ds 0.28 - 0.28 - 1.0 21 40
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 
Lutum 1=3 2=1.6 % van ds 
Organische stof 1=0.6 2=0.6 % van ds 



 
Opdrachtcode: B6448-01 

Aanvrager: J. Venhuis 

Project: Kiezebos III 

Datum aangeleverd: 09-04-2008 

Datum afgerond:  
 
1 SA80401349 GROND MM101 
2 SA80401350 GROND MM102 
 
Parameter Eenheid MM101 */- MM102 */- S T I

Diepte (m-mv)      

      

MVB. SIKB AS3000  +  +  

Droge stof % (m/m) 79.2  79.4  

Org.St(Gloeiverlies) % van ds 4.5  4.1  

      

KORRELGROOTTEVERDELING      

Lutum ( < 2 µm ) % van ds 4.6  4.3  

      

METALEN      

Destructie  +  +  

Arseen mg/kg ds 30 ** 14 - 18 27 35

Cadmium mg/kg ds 0.5 - <0.4 - 0.53 4.2 7.9

Chroom mg/kg ds 14 - 13 - 59 141 223

Koper mg/kg ds 9.4 - 9.8 - 20 63 106

Kwik mg/kg ds <0.2 - <0.2 - 0.22 3.8 7.3

Lood mg/kg ds 26 - 35 - 58 211 364

Nikkel mg/kg ds <5.0 - <5.0 - 14 50 86

Zink mg/kg ds 28 - 30 - 69 212 355

      

EOX      

Extr.org.halogeniden mg/kg ds 0.1 - <0.1 - 0.30

      

MINERALE OLIE GC      

Olie totaal C10-C40 mg/kg ds <50 - <50 - 20 1035 2050

Fractie C10 - C12 mg/kg ds <20  <20  

Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20  <20  

Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20  <20  

Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20  <20  

      

PAK(10)      

Naftaleen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Fenanthreen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Anthraceen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Fluorantheen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Chryseen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Indeno(1,2,3-c,d)pyr mg/kg ds <0.04  <0.04  

Som PAK 10 (R1) mg/kg ds <0.40  <0.40  

Som PAK 10 (R2) mg/kg ds <0.28 - <0.28 - 1.0 21 40
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 
Lutum 1=4.6 2=4.3 % van ds 
Organische stof 1=4.5 2=4.1 % van ds 



 
Opdrachtcode: B6448-01 

Aanvrager: J. Venhuis 

Project: Kiezebos III 

Datum aangeleverd: 09-04-2008 

Datum afgerond:  
 
1 SA80401351 GROND MM103 
2 SA80401352 GROND MM104 
 
Parameter Eenheid MM103 */- MM104 */- S T I

Diepte (m-mv)      

      

MVB. SIKB AS3000  +  +  

Droge stof % (m/m) 78.9  80.7  

Org.St(Gloeiverlies) % van ds 4.7  4.6  

      

KORRELGROOTTEVERDELING      

Lutum ( < 2 µm ) % van ds 4.5  3.6  

      

METALEN      

Destructie  +  +  

Arseen mg/kg ds 14 - 27 ** 18 26 35

Cadmium mg/kg ds <0.4 - 0.5 - 0.53 4.3 8.0

Chroom mg/kg ds 12 - 10 - 57 137 217

Koper mg/kg ds 9.4 - 7.4 - 20 63 105

Kwik mg/kg ds <0.2 - <0.2 - 0.22 3.8 7.3

Lood mg/kg ds 34 - 24 - 58 211 363

Nikkel mg/kg ds <5.0 - <5.0 - 14 48 82

Zink mg/kg ds 30 - 25 - 68 208 348

      

EOX      

Extr.org.halogeniden mg/kg ds 0.1 - <0.1 - 0.30

      

MINERALE OLIE GC      

Olie totaal C10-C40 mg/kg ds <50 - <50 - 23 1162 2300

Fractie C10 - C12 mg/kg ds <20  <20  

Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20  <20  

Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20  <20  

Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20  <20  

      

PAK(10)      

Naftaleen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Fenanthreen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Anthraceen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Fluorantheen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Chryseen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0.04  <0.04  

Indeno(1,2,3-c,d)pyr mg/kg ds <0.04  <0.04  

Som PAK 10 (R1) mg/kg ds <0.41  <0.40  

Som PAK 10 (R2) mg/kg ds <0.28 - 0.28 - 1.0 21 40
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 
Lutum 1=4.5 2=3.6 % van ds 
Organische stof 1=4.7 2=4.6 % van ds 



 
Opdrachtcode: B6448-01 

Aanvrager: J. Venhuis 

Project: Kiezebos III 

Datum aangeleverd: 09-04-2008 

Datum afgerond: 17-04-2008 
 
1 SA80401353 GROND MM105 
 
Parameter Eenheid MM105 */- S T I 

Diepte (m-mv)       

       

MVB. SIKB AS3000  +     

Droge stof % (m/m) 81.6     

Org.St(Gloeiverlies) % van ds 4.5     

       

KORRELGROOTTEVERDELING       

Lutum ( < 2 µm ) % van ds 2.8     

       

METALEN       

Destructie  +     

Arseen mg/kg ds 17 - 18 26 34 

Cadmium mg/kg ds <0.4 - 0.52 4.2 7.9 

Chroom mg/kg ds 10 - 56 133 211 

Koper mg/kg ds 5.8 - 19 61 102 

Kwik mg/kg ds <0.2 - 0.22 3.7 7.2 

Lood mg/kg ds 15 - 57 207 357 

Nikkel mg/kg ds <5.0 - 13 45 77 

Zink mg/kg ds 20 - 65 200 335 

       

EOX       

Extr.org.halogeniden mg/kg ds 0.2 - 0.30   

       

MINERALE OLIE GC       

Olie totaal C10-C40 mg/kg ds <50 - 23 1136 2250 

Fractie C10 - C12 mg/kg ds <20     

Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20     

Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20     

Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20     

       

PAK(10)       

Naftaleen mg/kg ds <0.04     

Fenanthreen mg/kg ds <0.04     

Anthraceen mg/kg ds <0.04     

Fluorantheen mg/kg ds <0.04     

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.04     

Chryseen mg/kg ds <0.04     

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.04     

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.04     

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0.04     

Indeno(1,2,3-c,d)pyr mg/kg ds <0.04     

Som PAK 10 (R1) mg/kg ds <0.40     

Som PAK 10 (R2) mg/kg ds 0.28 - 1.0 21 40 
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 
Lutum 1=2.8 % van ds 
Organische stof 1=4.5 % van ds 
 



 
Opdrachtcode: B6448-01 

Aanvrager: J. Venhuis 

Project: Kiezebos III 

Datum aangeleverd: 09-04-2008 

Datum afgerond:  
 
1 SA80401354 GROND 201-1 
2 SA80401355 GROND 203-1 
 
Parameter Eenheid 201-1 */- 203-1 */- S T I

Diepte (m-mv)       

       

MVB. SIKB AS3000  +  +   

Droge stof % (m/m) 81.3  79.2   

       

AROMATEN       

Benzeen mg/kg ds <0.05 - <0.05 - 0.004 0.20 0.40

Tolueen mg/kg ds <0.05 - <0.05 - 0.004 26 52

Ethylbenzeen mg/kg ds <0.05 - <0.05 - 0.012 10 20

P-m-xyleen mg/kg ds <0.05  <0.05   

O-xyleen mg/kg ds <0.05  <0.05   

Som aromaten (R1) mg/kg ds <0.25  <0.25   

Som aromaten (R2) mg/kg ds 0.18  <0.18   

Som Xylenen (R1) mg/kg ds <0.10  <0.10   

Som Xylenen (R2) mg/kg ds 0.07 * <0.07 - 0.040 5.0 10

Naftaleen mg/kg ds <0.05  <0.05   

       

MINERALE OLIE GC       

Olie totaal C10-C40 mg/kg ds <50 - <50 - 20 1010 2000

Fractie C10 - C12 mg/kg ds <20  <20   

Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20  <20   

Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20  <20   

Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20  <20   
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 
Lutum 1=3 2=3 % van ds 
Organische stof 1=4 2=4 % van ds 



 
Opdrachtcode: B6448-01 

Aanvrager: J. Venhuis 

Project: Kiezebos III 

Datum aangeleverd: 09-04-2008 

Datum afgerond:  
 
1 SA80401356 GROND 205-1 
2 SA80401357 GROND 207-1 
 
Parameter Eenheid 205-1 */- 207-1 */- S T I

Diepte (m-mv)       

       

MVB. SIKB AS3000  +  +   

Droge stof % (m/m) 84.2  86.2   

       

AROMATEN       

Benzeen mg/kg ds <0.05 - <0.05 - 0.004 0.20 0.40

Tolueen mg/kg ds <0.05 - <0.05 - 0.004 26 52

Ethylbenzeen mg/kg ds <0.05 - <0.05 - 0.012 10 20

P-m-xyleen mg/kg ds <0.05  <0.05   

O-xyleen mg/kg ds <0.05  <0.05   

Som aromaten (R1) mg/kg ds <0.25  <0.25   

Som aromaten (R2) mg/kg ds 0.18  0.18   

Som Xylenen (R1) mg/kg ds <0.10  <0.10   

Som Xylenen (R2) mg/kg ds 0.07 * 0.07 * 0.040 5.0 10

Naftaleen mg/kg ds <0.05  <0.05   

       

MINERALE OLIE GC       

Olie totaal C10-C40 mg/kg ds <50 - <50 - 20 1010 2000

Fractie C10 - C12 mg/kg ds <20  <20   

Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20  <20   

Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20  <20   

Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20  <20   
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 
Lutum 1=3 2=3 % van ds 
Organische stof 1=4 2=4 % van ds 



 
Opdrachtcode: B6448-01 

Aanvrager: J. Venhuis 

Project: Kiezebos III 

Datum aangeleverd: 09-04-2008 

Datum afgerond:  
 
1 SA80401358 GROND 209-1 
2 SA80401360 GROND 213-1 
 
Parameter Eenheid 209-1 */- 213-1 */- S T I

Diepte (m-mv)       

       

MVB. SIKB AS3000  +  +   

Droge stof % (m/m) 84.6  82.3   

       

AROMATEN       

Benzeen mg/kg ds <0.05 - <0.05 - 0.004 0.20 0.40

Tolueen mg/kg ds <0.05 - <0.05 - 0.004 26 52

Ethylbenzeen mg/kg ds <0.05 - <0.05 - 0.012 10 20

P-m-xyleen mg/kg ds <0.05  <0.05   

O-xyleen mg/kg ds <0.05  <0.05   

Som aromaten (R1) mg/kg ds <0.25  <0.25   

Som aromaten (R2) mg/kg ds 0.18  0.18   

Som Xylenen (R1) mg/kg ds <0.10  <0.10   

Som Xylenen (R2) mg/kg ds 0.07 * 0.07 * 0.040 5.0 10

Naftaleen mg/kg ds <0.05  <0.05   

       

MINERALE OLIE GC       

Olie totaal C10-C40 mg/kg ds <50 - <50 - 20 1010 2000

Fractie C10 - C12 mg/kg ds <20  <20   

Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20  <20   

Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20  <20   

Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20  <20   
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 
Lutum 1=3 2=3 % van ds 
Organische stof 1=4 2=4 % van ds 



 
Opdrachtcode: B6448-01 

Aanvrager: J. Venhuis 

Project: Kiezebos III 

Datum aangeleverd: 09-04-2008 

Datum afgerond:  
 
1 SA80401361 GROND 215-1 
 
Parameter Eenheid 215-1 */- S T I 

Diepte (m-mv)       

       

MVB. SIKB AS3000  +     

Droge stof % (m/m) 80.0     

       

AROMATEN       

Benzeen mg/kg ds <0.05 - 0.004 0.20 0.40 

Tolueen mg/kg ds <0.05 - 0.004 26 52 

Ethylbenzeen mg/kg ds <0.05 - 0.012 10 20 

P-m-xyleen mg/kg ds <0.05     

O-xyleen mg/kg ds <0.05     

Som aromaten (R1) mg/kg ds <0.25     

Som aromaten (R2) mg/kg ds 0.18     

Som Xylenen (R1) mg/kg ds <0.10     

Som Xylenen (R2) mg/kg ds 0.07 * 0.040 5.0 10 

Naftaleen mg/kg ds <0.05     

       

MINERALE OLIE GC       

Olie totaal C10-C40 mg/kg ds <50 - 20 1010 2000 

Fractie C10 - C12 mg/kg ds <20     

Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20     

Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20     

Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20     
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 
Lutum 1=3 % van ds 
Organische stof 1=4 % van ds 



 
Opdrachtcode: B6448-01 

Aanvrager: J. Venhuis 

Project: Kiezebos III 

Datum aangeleverd: 09-04-2008 

Datum afgerond: 11-04-2008 
 
1 SA80401380 WATER 025-1-1 
2 SA80401381 WATER 007-1-1 
 
Parameter Eenheid 025-1-1 */- 007-1-1 */- S T I

Filterstelling (m-mv)       

       

MVB. SIKB AS3000  +  +   

       

METALEN       

Arseen µg/l <5 - <5 - 10 35 60

Cadmium µg/l <0.3 - <0.3 - 0.40 3.2 6.0

Chroom µg/l 3.5 * 3.0 * 1.0 16 30

Koper µg/l <5.0 - 13 - 15 45 75

Kwik µg/l <0.05 - <0.05 - 0.050 0.17 0.30

Lood µg/l <5 - <5 - 15 45 75

Nikkel µg/l 17 * 62 ** 15 45 75

Zink µg/l 35 - 30 - 65 433 800

       

AROMATEN       

Benzeen µg/l <0.20 - <0.20 - 0.20 15 30

Tolueen µg/l <0.20 - <0.20 - 7.0 504 1000

Ethylbenzeen µg/l <0.20 - <0.20 - 4.0 77 150

P-m-xyleen µg/l <0.20  <0.20   

O-xyleen µg/l <0.20  <0.20   

Totaal aromaten µg/l <1.0  <1.0   

Totaal xylenen µg/l <0.20 - <0.20 - 0.20 35 70

Naftaleen µg/l <0.20 - <0.20 - 0.010 35 70

       

MINERALE OLIE GC       

Olie totaal C10-C40 µg/l <50 - <50 - 50 325 600

Fractie C10 - C12 µg/l <50  <50   

Fractie C12 - C22 µg/l <50  <50   

Fractie C22 - C30 µg/l <50  <50   

Fractie C30 - C40 µg/l <50  <50   

       

VOCl NEN-5740       

1,2-Dichloorethaan µg/l <0.10 - <0.10 - 7.0 204 400

cis-1,2 dichl.etheen µg/l <0.50 - <0.50 - 0.010 10 20

1,2-Dichloorpropaan µg/l <0.10 - <0.10 - 0.80 40 80

Trichloormethaan µg/l 0.21 - <0.10 - 6.0 203 400

1,1,1-Trichlooretha. µg/l <0.10 - <0.10 - 0.010 150 300

1,1,2-Trichlooretha. µg/l <0.10 - <0.10 - 0.010 65 130

Trichlooretheen µg/l <0.10 - <0.10 - 24 262 500

Tetrachloormethaan µg/l <0.10 - <0.10 - 0.010 5.0 10

Tetrachlooretheen µg/l <0.10 - <0.10 - 0.010 20 40

Monochloorbenzeen µg/l <0.50 - <0.50 - 7.0 94 180

1,3-Dichloorbenzeen µg/l <0.50  <0.50   

1,4-Dichloorbenzeen µg/l <0.50  <0.50   

1,2-Dichloorbenzeen µg/l <0.50  <0.50   

Som Dichloorbenzenen µg/l <1.5 - <1.5 - 3.0 27 50
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 



 
Opdrachtcode: B6448-01 

Aanvrager: J. Venhuis 

Project: Kiezebos III 

Datum aangeleverd: 09-04-2008 

Datum afgerond: 11-04-2008 
 
1 SA80401382 WATER 021-1-1 
 
Parameter Eenheid 021-1-1 */- S T I 

Filterstelling (m-mv)       

       

MVB. SIKB AS3000  +     

       

METALEN       

Arseen µg/l <5 - 10 35 60 

Cadmium µg/l <0.3 - 0.40 3.2 6.0 

Chroom µg/l 3.5 * 1.0 16 30 

Koper µg/l 15 - 15 45 75 

Kwik µg/l <0.05 - 0.050 0.17 0.30 

Lood µg/l <5 - 15 45 75 

Nikkel µg/l 44 * 15 45 75 

Zink µg/l 50 - 65 433 800 

       

AROMATEN       

Benzeen µg/l <0.20 - 0.20 15 30 

Tolueen µg/l <0.20 - 7.0 504 1000 

Ethylbenzeen µg/l <0.20 - 4.0 77 150 

P-m-xyleen µg/l <0.20     

O-xyleen µg/l <0.20     

Totaal aromaten µg/l <1.0     

Totaal xylenen µg/l <0.20 - 0.20 35 70 

Naftaleen µg/l <0.20 - 0.010 35 70 

       

MINERALE OLIE GC       

Olie totaal C10-C40 µg/l <50 - 50 325 600 

Fractie C10 - C12 µg/l <50     

Fractie C12 - C22 µg/l <50     

Fractie C22 - C30 µg/l <50     

Fractie C30 - C40 µg/l <50     

       

VOCl NEN-5740       

1,2-Dichloorethaan µg/l <0.10 - 7.0 204 400 

cis-1,2 dichl.etheen µg/l <0.50 - 0.010 10 20 

1,2-Dichloorpropaan µg/l <0.10 - 0.80 40 80 

Trichloormethaan µg/l 5.1 - 6.0 203 400 

1,1,1-Trichlooretha. µg/l <0.10 - 0.010 150 300 

1,1,2-Trichlooretha. µg/l <0.10 - 0.010 65 130 

Trichlooretheen µg/l <0.10 - 24 262 500 

Tetrachloormethaan µg/l 0.18 * 0.010 5.0 10 

Tetrachlooretheen µg/l <0.10 - 0.010 20 40 

Monochloorbenzeen µg/l <0.50 - 7.0 94 180 

1,3-Dichloorbenzeen µg/l <0.50     

1,4-Dichloorbenzeen µg/l <0.50     

1,2-Dichloorbenzeen µg/l <0.50     

Som Dichloorbenzenen µg/l <1.5 - 3.0 27 50 

       

IJzer (II) mg/l <0.10     
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
 



 
Opdrachtcode: B6448-01 

Aanvrager: J. Venhuis 

Project: Kiezebos III 

Datum aangeleverd: 09-04-2008 

Datum afgerond: 11-04-2008 
 
1 SA80401383 WATER 103-1-1 
2 SA80401384 WATER 109-1-1 
 
Parameter Eenheid 103-1-1 */- 109-1-1 */- S T I

Filterstelling (m-mv)       

       

MVB. SIKB AS3000  +  +   

       

METALEN       

Arseen µg/l <5 - <5 - 10 35 60

Cadmium µg/l <0.3 - <0.3 - 0.40 3.2 6.0

Chroom µg/l 2.5 * 3.0 * 1.0 16 30

Koper µg/l <5.0 - <5.0 - 15 45 75

Kwik µg/l <0.05 - <0.05 - 0.050 0.17 0.30

Lood µg/l <5 - <5 - 15 45 75

Nikkel µg/l 26 * 28 * 15 45 75

Zink µg/l 70 * 70 * 65 433 800

       

AROMATEN       

Benzeen µg/l <0.20 - <0.20 - 0.20 15 30

Tolueen µg/l <0.20 - <0.20 - 7.0 504 1000

Ethylbenzeen µg/l <0.20 - <0.20 - 4.0 77 150

P-m-xyleen µg/l <0.20  <0.20   

O-xyleen µg/l <0.20  <0.20   

Totaal aromaten µg/l <1.0  <1.0   

Totaal xylenen µg/l <0.20 - <0.20 - 0.20 35 70

Naftaleen µg/l <0.20 - <0.20 - 0.010 35 70

       

MINERALE OLIE GC       

Olie totaal C10-C40 µg/l <50 - <50 - 50 325 600

Fractie C10 - C12 µg/l <50  <50   

Fractie C12 - C22 µg/l <50  <50   

Fractie C22 - C30 µg/l <50  <50   

Fractie C30 - C40 µg/l <50  <50   

       

VOCl NEN-5740       

1,2-Dichloorethaan µg/l <0.10 - <0.10 - 7.0 204 400

cis-1,2 dichl.etheen µg/l <0.50 - <0.50 - 0.010 10 20

1,2-Dichloorpropaan µg/l <0.10 - <0.10 - 0.80 40 80

Trichloormethaan µg/l <0.10 - <0.10 - 6.0 203 400

1,1,1-Trichlooretha. µg/l <0.10 - <0.10 - 0.010 150 300

1,1,2-Trichlooretha. µg/l <0.10 - <0.10 - 0.010 65 130

Trichlooretheen µg/l <0.10 - <0.10 - 24 262 500

Tetrachloormethaan µg/l <0.10 - <0.10 - 0.010 5.0 10

Tetrachlooretheen µg/l <0.10 - <0.10 - 0.010 20 40

Monochloorbenzeen µg/l <0.50 - <0.50 - 7.0 94 180

1,3-Dichloorbenzeen µg/l <0.50  <0.50   

1,4-Dichloorbenzeen µg/l <0.50  <0.50   

1,2-Dichloorbenzeen µg/l <0.50  <0.50   

Som Dichloorbenzenen µg/l <1.5 - <1.5 - 3.0 27 50
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 



 
Opdrachtcode: B6448-01 

Aanvrager: J. Venhuis 

Project: Kiezebos III 

Datum aangeleverd: 09-04-2008 

Datum afgerond: 11-04-2008 
 
1 SA80401385 WATER 122-1-1 
2 SA80401386 WATER 136-1-1 
 
Parameter Eenheid 122-1-1 */- 136-1-1 */- S T I

Filterstelling (m-mv)       

       

MVB. SIKB AS3000  +  +   

       

METALEN       

Arseen µg/l 18 * <5 - 10 35 60

Cadmium µg/l <0.3 - <0.3 - 0.40 3.2 6.0

Chroom µg/l 2.5 * 5.0 * 1.0 16 30

Koper µg/l <5.0 - <5.0 - 15 45 75

Kwik µg/l <0.05 - <0.05 - 0.050 0.17 0.30

Lood µg/l <5 - <5 - 15 45 75

Nikkel µg/l 25 * 53 ** 15 45 75

Zink µg/l 55 - 60 - 65 433 800

       

AROMATEN       

Benzeen µg/l <0.20 - <0.20 - 0.20 15 30

Tolueen µg/l <0.20 - <0.20 - 7.0 504 1000

Ethylbenzeen µg/l <0.20 - <0.20 - 4.0 77 150

P-m-xyleen µg/l <0.20  <0.20   

O-xyleen µg/l <0.20  <0.20   

Totaal aromaten µg/l <1.0  <1.0   

Totaal xylenen µg/l <0.20 - <0.20 - 0.20 35 70

Naftaleen µg/l <0.20 - <0.20 - 0.010 35 70

       

MINERALE OLIE GC       

Olie totaal C10-C40 µg/l <50 - <50 - 50 325 600

Fractie C10 - C12 µg/l <50  <50   

Fractie C12 - C22 µg/l <50  <50   

Fractie C22 - C30 µg/l <50  <50   

Fractie C30 - C40 µg/l <50  <50   

       

VOCl NEN-5740       

1,2-Dichloorethaan µg/l <0.10 - <0.10 - 7.0 204 400

cis-1,2 dichl.etheen µg/l <0.50 - <0.50 - 0.010 10 20

1,2-Dichloorpropaan µg/l <0.10 - <0.10 - 0.80 40 80

Trichloormethaan µg/l 2.8 - <0.10 - 6.0 203 400

1,1,1-Trichlooretha. µg/l <0.10 - <0.10 - 0.010 150 300

1,1,2-Trichlooretha. µg/l <0.10 - <0.10 - 0.010 65 130

Trichlooretheen µg/l <0.10 - <0.10 - 24 262 500

Tetrachloormethaan µg/l 0.17 * <0.10 - 0.010 5.0 10

Tetrachlooretheen µg/l <0.10 - <0.10 - 0.010 20 40

Monochloorbenzeen µg/l <0.50 - <0.50 - 7.0 94 180

1,3-Dichloorbenzeen µg/l <0.50  <0.50   

1,4-Dichloorbenzeen µg/l <0.50  <0.50   

1,2-Dichloorbenzeen µg/l <0.50  <0.50   

Som Dichloorbenzenen µg/l <1.5 - <1.5 - 3.0 27 50

       

IJzer (II) mg/l 0.21     
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
 
























































































