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1 INLEIDING 

In opdracht van de Gemeente Raalte is in mei 2006 door Hunneman Milieu-Advies een 
verkennend bodemonderzoek in combinatie met een verkennend asbestonderzoek 
uitgevoerd op het terrein tussen de Achterweiweg en de Overkampsweg te Raalte. Voor 
een topografisch overzicht van de onderzoekslocatie en de omgeving verwijzen wij naar 
bijlage 1. 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen aankoop van de 
locatie. 

Het doel van het onderzoek is het aantonen of op het te onderzoeken perceel sprake is van 
bodemverontreiniging. 

Het veldwerk, de grond- en grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek is 
uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek” BRL SIKB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-Advies 
Raalte BV in het bezit van een procescertificaat welke is afgegeven door KIWA. 

Het procescertificaat van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV en het hierbij behorende 
keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake “Veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek”. Hunneman Milieu-Advies Raalte BV is geen 
eigenaar van de te onderzoeken percelen en is onafhankelijk van de opdrachtgever. 

Het rapport is als volgt ingedeeld: 
• Vooronderzoek (hoofdstuk 2); 
• Veld- en chemisch onderzoek (hoofdstuk 3); 
• Interpretatie onderzoeksresultaten (hoofdstuk 4).
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2 VOORONDERZOEK 

De in dit hoofdstuk beschreven gegevens zijn verkregen uit de volgende bronnen: 
• informatie opdrachtgever; 
• locatiebezoek; 
•  grondwaterkaart van Nederland. 

2.1 Achtergrondinformatie 

De onderzoekslocatie is gesitueerd tussen de Overkampsweg en de Achterweiweg te 
Raalte en heeft een oppervlakte van 20.055 m2. De locatie staat kadastraal bekend als: 
gemeente Raalte, sectie F, nummer 3493. De locatie is momenteel in gebruik als weiland 
en heeft voor zover bekend altijd een agrarische bestemming gehad. 

Het historisch onderzoek is uitgevoerd door de Gemeente Raalte (dhr. L. van der Stege). 
Voor zover bekend hebben op de onderzoekslocatie geen activiteiten en/of calamiteiten 
plaatsgevonden die de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater 
nadelig kunnen hebben beïnvloed. 

2.2 Bodemopbouw en geohydrologie 

Regionale bodemopbouw
Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de 
grondwaterkaart van Nederland (het rapport 27 oost, 28 west (TNO-DGV, 1985)). Uit dit 
rapport zijn de volgende regionale gegevens samengevat. 

Tabel 1:  regionale bodemopbouw 
pakket diepte in m-mv samenstelling parameters 

1e WVP Form. van Twente 
en Kreftenheye 

0 – 35 matig fijn tot matig grof zand 
kD = ca. 3000 
m2/d 

scheidende laag Form. van 
Drenthe 

35 – 55 klei 1500 d (?) 

2e WVP Form. van Urk,  
Enschede, Harderwijk  

55 – 165 fijn tot matig grof zand, grind 
kD = ca. 1000  
m2/d 

hydrologische basis Form. 
van Breda 

> 165 klei  

Toelichting: WVP  =  watervoerend pakket  
  kD-waarde =  doorlaatvermogen of transmissiviteit   

Grondwaterstroming
In het eerste watervoerende pakket stroomt het grondwater in noordwestelijke richting. 
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2.3 Onderzoeksstrategie 

Het gecombineerde onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie bij 
verkennend bodemonderzoek op niet verdachte locaties (strategie “ONV” uit de NEN 
5740) en een verkennend onderzoek asbest op niet verdachte locaties (strategie 7.4.1 uit 
de NEN-5707). Naar aanleiding van de analyseresultaten is een peilbuis herbemonsterd 
voor analyse op arseen. Het uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek is samengevat in 
tabel 2. 

Tabel 2:   uitgevoerd veld- en laboratoriumonderzoek 

veldonderzoek  laboratoriumonderzoek

oppervlakte
bodem-

onderzoek
monsterpunten
 tot 0,5 m-mv*1

asbest-
onderzoek

monsterpunten
 tot 0,5 m-mv**

waarvan tot 
ongeroerde 
laag (max. 
2,0 m-mv) 

met 
peilbuis vaste bodem grondwater 

ca. 
20.055m2 30 30 9 3 

7 x NEN-grond 
 4 x bovengrond
 3 x ondergrond
2 x lutum/org.stof  
2 x asbest in grond

3 x NEN-water
1 x arseen her. 

toelichting: 
* : monsterpunten betreffen een handmatige boring met een minimale doorsnede van 12 cm 

** : monsterpunten betreffen een handmatige ontgraving met een minimale omvang van 30 x 30 cm  

1  : wordt gecombineerd uitgevoerd met het asbestonderzoek 

De samenstelling van de “NEN-pakketten” is weergegeven in tabel 3. 

Tabel 3: samenstelling NEN-pakketten

parameters NEN-pakket 
grond 

NEN-pakket 
grondwater 

zware metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, 
kwik, lood, nikkel en zink) X X 

EOX (extraheerbare organohalogeen verbindingen) X - 

PAK  (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) X - 

minerale olie X X 

vluchtige aromaten, inclusief naftaleen - X 

VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen) - X 

chloorbenzenen - X 
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3 VELD- EN CHEMISCH ONDERZOEK 

3.1 Veldonderzoek 

Het veldonderzoek is uitgevoerd in mei 2006 door Hunneman Milieu-Advies. Voor het 
onderzoek zijn 30 monsterpunten geselecteerd (1 t/m 30), waarvan 3 boringen zijn 
afgewerkt als peilbuis. De maximale boordiepte bedraagt 2,5 m-mv. Voor de situatie van 
de monsterpunten en de peilbuizen verwijzen wij naar tekening 1-1. 

Bodemopbouw
In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per monsterpunt en bodemlaag 
beschreven. De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 2 en 
samengevat in tabel 4. 

Tabel 4:  samenvatting van het lokaal aangetroffen bodemprofiel

traject (m-mv) hoofdnaam toevoeging 

0,0 – 0,5 zand, matig fijn matig siltig, sterk humeus 

0,5 – 1,5 zand, matig fijn zwak siltig 

1,5 – 2,5 zand, matig grof zwak siltig, zwak grindig 

grondwaterstand:  ca. 1,0 m-mv

Tijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk 
waarneembare verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/ water-
test (O/W-test) en is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. Tijdens het 
veldonderzoek zijn op of in de bodem zintuiglijk geen indicaties waargenomen die duiden 
op de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging. Zintuiglijk zijn geen 
asbestverdachte materialen in of op de bodem aangetroffen. Eventuele bijzonderheden 
zijn weergegeven in de boorbeschrijvingen (bijlage 2). 

Monstername
Voor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen van iedere 0,5 m of onderscheiden 
bodemlaag monsters genomen. Het grondwater uit de peilbuizen is een week na plaatsing 
bemonsterd. De zuurgraad (pH) en de elektrische geleidbaarheid (EC) van het grondwater 
zijn in het veld gemeten. De meetresultaten zijn weergegeven in tabel 7. 

3.2 Chemisch onderzoek 

Op basis van de gehanteerde onderzoeksstrategie en waarnemingen tijdens het 
veldonderzoek zijn mengmonsters samengesteld voor analyse. De samenstelling van de  
mengmonsters is weergegeven in tabel 5 en 6. 

De analyses zijn uitgevoerd door een door Sterlab erkend laboratorium. De 
analyserapporten zijn opgenomen in bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn 
weergegeven in tabel 5 t/m 7. 
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3.3 Toetsingscriteria en analyseresultaten 

Als bijlage 4 is het toetsingskader met de streef- en interventiewaarden opgenomen. De 
toetsingswaarden zijn gerelateerd aan het organische stof- en lutumgehalte van de bodem 
en worden gehanteerd om de verontreinigingssituatie vast te stellen:  

• Streefwaarden (•)1

De streefwaarden geven het niveau aan waar beneden sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. De streefwaarden hebben betrekking op de in de natuur voorkomende 
achtergrondgehalten, of detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijke milieus 
voorkomen. 

• Criterium voor nader onderzoek (••)1

Het criterium ½(interventiewaarde + streefwaarde) of “toetsingswaarde nader onderzoek” 
is vastgesteld om aan te geven dat een nader onderzoek nodig is. Voor stoffen waarvoor 
geen streefwaarde is vastgesteld, dient ½(interventiewaarde) gehanteerd te worden. 

• Interventiewaarden (•••)1

De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan 
waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook 
bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige 
verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de 
volksgezondheid en het ecosysteem. 

1De symbolen tussen haakjes corresponderen met de “overschrijdingssymbolen” van tabel 5 en 7. 

Van een geval van ernstige verontreiniging is sprake indien de gemiddelde concentratie 
van een verontreinigende stof in minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is 
dan de interventiewaarden. 

Overschrijding van de interventiewaarden betekent niet automatisch dat de sanering 
urgent is. Nadat de globale omvang is vastgesteld, zal op basis van de actuele risico’s 
voor de mens, de actuele risico’s voor het ecosysteem en de verspreidingsrisico’s, de 
urgentie van een sanering moeten worden bepaald. Indien het geval niet urgent is en geen 
functiewijziging  van het terrein plaatsvindt is er geen reden om tot directe sanering over 
te gaan. 
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Tabel 5:  analyseresultaten vaste bodem 
% H = <2 

 % L = <2 
analyseresultaten (mg/kg d.s.) toetsingswaarden 

(mg/kg d.s.) 
monster MM-01 MM-02 MM-03 MM-04 MM-05 MM-06 MM-07

boring 1t/m7 8t/m15 16t/m22 23t/m30 2+5+9 
13+14 
+20 

25+26 
+28 

S-
waarde

½ 
(S+I)

I-
waarde

traject (m-mv) 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,0    

arseen 8,4 6,5 7,3 5,3 <4 <4 <4 17 11 31 

cadmium <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 0,46 0,4 7 

chroom <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 54 35 205 

koper 12 7,6 11 8,3 <5 <5 <5 17 11 92 

kwik 0,07 0,06 0,10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,21 0,1 7 

lood 16 <13 <13 <13 <13 <13 <13 54 34 337 

nikkel <3 <3 <3 <3 3,4 3,5 3,8 12 8 72 

zink 28 21 25 27 <20 <20 <20 59 40 303 

PAK (10)-tot. <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1 0,6 40 

EOX 0,11 0,13 <0,1 0,15 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 # # 

min.olie <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 10 15 1000 

Toelichting bij tabel:    

 • : overschrijding van de streefwaarde                           

•• : overschrijding van de toetsingswaarde voor nader # : geen toetsingswaarden voor gegeven  H : organisch stof 

••• : overschrijding van de interventiewaarde L : lutum 

Tabel 6:  analyseresultaten asbestanalyse  

monsteromschrijving resultaten laboratoriumonderzoek 

monster monsterpunt 
traject 
(m-mv) 

gewogen gehalte 
aan asbest 
(mg/kg d.s.) 

asbestsoort 
hechtgebonden 
asbest? (ja/nee)

grenswaarde 
(mg/kg d.s.) 

RE-01 1 t/m 15 0,0 - 0,5 n.a. n.v.t. n.v.t. 100 

RE-02 15 t/m 30 0,0 - 0,5 n.a. n.v.t. n.v.t. 100 
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Tabel 7:  analyseresultaten grondwater 

analyseresultaten (µg/l) toetsingswaarden (µg/l) 

peilbuis 2 14 25    

filter (m-mv) 1,5-2,5 1,5-2,5 1,5-2,5    

pH 6,7 6,9 6,6    

EC (µs/cm) 385 444 420 S-waarde ½(S+I) I-waarde 

zware metalen       

arseen 45••/<5 <5 <5 10 35 60 
cadmium <0,4 <0,4 <0,4 0,4 3 6 
chroom 7,9• <1 2,2• 1 16 30 
koper <5 <5 20• 15 45 75 
kwik <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,17 0,3 
lood <10 <10 <10 15 45 75 
nikkel <10 <10 37• 15 45 75 
zink <20 <20 <20 65 433 800 
vluchtige aromaten       
benzeen <0,2 <0,2 <0,2 0,2 15 30 
tolueen <0,2 <0,2 <0,2 7 504 1000 
ethylbenzeen <0,2 <0,2 <0,2 4 77 150 
xylenen (som) <0,5 <0,5 <0,5 0,2 35 70 
naftaleen <0,2 <0,2 <0,2 0,1 35 70 
gechloreerde koolwaterstoffen       
1,2-dichloorethaan <0,1 <0,1 <0,1 7 204 400 
cis 1,2-dichlooretheen  <0,1 <0,1 <0,1 0,01 10 20 
1,2 dichloorpropaan - - - 0,8 40 80 
tetrachlooretheen (per) <0,1 <0,1 <0,1 0,01 20 40 
tetrachloormethaan (tetra) <0,1 <0,1 <0,1 0,01 5 10
1,1,1-trichloorethaan <0,1 <0,1 <0,1 0,01 150 300 
1,1,2-trichloorethaan <0,1 <0,1 <0,1 0,01 65 130 
trichlooretheen (tri) <0,1 <0,1 <0,1 24 262 500 
trichloormethaan (chloroform) <0,1 <0,1 <0,1 6 203 400 
vinylchloride - - - 0,01 2,5 5 
chloorbenzenen       
monochloorbenzeen <0,2 <0,2 <0,2 7 94 180 
dichloorbenzeen <0,2 <0,2 <0,2 3 27 50 

minerale olie <50 <50 <50 50 325 600 
Toelichting bij tabel: 

•    : overschrijding van de streefwaarde - : niet geanalyseerd 

••   : overschrijding van de toetsingswaarde voor nader onderzoek <5: resultaat na herbemonstering 

••• :  overschrijding van de interventiewaarde    
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4 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

In opdracht van de Gemeente Raalte is in mei 2006 door Hunneman Milieu-Advies een 
verkennend bodemonderzoek in combinatie met een verkennend asbestonderzoek 
uitgevoerd op het terrein tussen de Achterweiweg en de Overkampsweg te Raalte. 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen aankoop van de locatie 
en heeft tot doel het aantonen of op het te onderzoeken perceel sprake is van 
bodemverontreiniging. 

4.1 Vaste bodem en grondwater

Tijdens het veldonderzoek zijn op of in de bodem zintuiglijk geen indicaties 
waargenomen die duiden op de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging. 
Zintuiglijk zijn geen asbestverdachte materialen in of op de bodem aangetroffen. 

In de mengmonsters van de bovengrond (MM-01 t/m MM-04) en in de mengmonsters 
van de ondergrond (MM-05 t/m MM-07) zijn, van de geanalyseerde parameters, geen 
gehalten aangetoond boven de streefwaarden. 

In de onderzochte mengmonsters van de bovengrond (RE-01 en RE-02) is zintuiglijk en/ 
of analytisch geen asbest aangetroffen. 

In het grondwater (peilbuis 2, 14 en 25) zijn, na herbemonstering, licht verhoogde 
gehalten aan chroom, koper en/ of nikkel aangetoond. De licht verhoogd aangetoonde 
gehalten overschrijden de streefwaarden maar blijven beneden de toetsingswaarden voor 
nader onderzoek. Van de overig geanalyseerde parameters zijn geen gehalten aangetoond 
boven de streefwaarden. In peilbuis 2 is in eerste instantie een matig verhoogd gehalte 
aan arseen aangetoond. Na herbemonstering is in peilbuis 2 geen verhoogde gehalte aan 
arseen aangetoond. 

4.2 Conclusies en aanbevelingen 

Tijdens het veldonderzoek zijn op of in de bodem zintuiglijk geen indicaties 
waargenomen die duiden op de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging. 
Zintuiglijk zijn geen asbestverdachte materialen in of op de bodem aangetroffen. 

In de vaste bodem zijn analytisch, van de geanalyseerde parameters, geen gehalten 
aangetoond boven de streefwaarden. In de onderzochte mengmonsters van de bovengrond 
is zintuiglijk en/ of analytisch geen asbest aangetroffen. 

In het grondwater zijn, na herbemonstering, licht verhoogde gehalten aan chroom, koper 
en/ of nikkel aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden streefwaarden, maar 
blijven benden de toetsingswaarden voor nader onderzoek.  

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er naar onze mening geen bezwaren voor 
de voorgenomen aankoop van de locatie. 
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Topografisch overzicht 





BIJLAGE 2 

Beschrijvingen bodemprofielen 



Projectnummer: 2006407

Projectnaam: NEN+VOA Achterweiweg/ Overkampsweg Raalte

Boring: 1
0

50

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geel

-60

Boring: 2
0

50

100

150

200

250

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
geelbruin

-90

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, grijs

-150

Zand, matig grof, 
zwak siltig, zwak 
grindig, grijs

-250

Boring: 3
0

50

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-30

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
geelbruin-50

Boring: 4
0

50

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
bruingrijs

-50

Boring: 5
0

50

100

150

200

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
roesthoudend, 
geel

-90

Zand, matig grof, 
zwak siltig, zwak 
grindig, zwak 
houthoudend, grijs

-200

Boring: 6
0

50

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
geelbruin

-50



Projectnummer: 2006407

Projectnaam: NEN+VOA Achterweiweg/ Overkampsweg Raalte

Boring: 7
0

50

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
geelbruin

-50

Boring: 8
0

50

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
geelbruin

-50

Boring: 9
0

50

100

150

200

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
roesthoudend, 
geelbruin

-100

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, grijs

-150

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
grindig, grijs

-200

Boring: 10
0

50

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, bruin

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
geelbruin

-50

Boring: 11
0

50

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, bruin

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
geelbruin

-50

Boring: 12
0

50

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, bruin

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
geelbruin

-50



Projectnummer: 2006407

Projectnaam: NEN+VOA Achterweiweg/ Overkampsweg Raalte

Boring: 13
0

50

100

150

200

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
geelbruin

-100

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
grindig, grijs

-200

Boring: 14
0

50

100

150

200

250

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
grindig, grijs

-150

Zand, matig grof, 
zwak siltig, zwak 
grindig, grijs

-250

Boring: 15
0

50

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, bruin

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
geelbruin

-50

Boring: 16
0

50

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
geelbruin

-50

Boring: 17
0

50

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
geelbruin

-50

Boring: 18
0

50

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
geelbruin

-50



Projectnummer: 2006407

Projectnaam: NEN+VOA Achterweiweg/ Overkampsweg Raalte

Boring: 19
0

50

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
geelbruin

-50

Boring: 20
0

50

100

150

200

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
geelbruin

-80

Zand, matig grof, 
zwak siltig, zwak 
grindig, grijs

-200

Boring: 21
0

50

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
geelbruin

-50

Boring: 22
0

50

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
geelbruin

-50

Boring: 23
0

50

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
geelbruin

-50

Boring: 24
0

50

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geel

-50



Projectnummer: 2006407

Projectnaam: NEN+VOA Achterweiweg/ Overkampsweg Raalte

Boring: 25
0

50

100

150

200

250

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
geelbruin

-100

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, grijs

-150

Zand, matig grof, 
zwak siltig, zwak 
grindig, grijs

-250

Boring: 26
0

50

100

150

200

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
geelgrijs

-110

Zand, matig grof, 
zwak siltig, zwak 
grindig, grijs

-200

Boring: 27
0

50

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-50

Boring: 28
0

50

100

150

200

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, 
geelgrijs

-150

Zand, matig grof, 
zwak siltig, zwak 
grindig, grijs

-200

Boring: 29
0

50

weiland0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, sterk 
humeus, bruin

-50

Boring: 30
0

50

weiland0

Zand, matig fijn, 
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BIJLAGE 3 

Analyserapporten vaste bodem, grondwater en asbestonderzoek 
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Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Hunneman Milieu-Advies B.V. Opdrachtcode V060500255
Contactpersoon Mevr. L. van Hille Datum opdracht 10-05-2006
Adres Spitsstraat 11 Datum rapportage 16-05-2006
Postcode en plaats 8102 HW Raalte Pagina 1 van 1
Project 2006.407

Monster

Monstercode A060500255 Datum ontvangst 10-05-2006
Naam RE-01 Datum monstername 09-05-2006
Monstersoort Grond Soort materiaal --
Omschrijving materiaal -- Hechtgebonden n.v.t.
Analyse methode NEN 5707 (Q) Monstername door Opdrachtgever
Datum analyse 15-05-2006
Opmerking

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

Analyse
Fractie
> 16 mm

Fractie
8 - 16 mm

Fractie
4 - 8 mm

Fractie
2 - 4 mm

Fractie
1 - 2 mm

Fractie
0,5 - 1 mm

Fractie
< 0,5 mm

Totaal

Zeven van grond (g) 0 95 175 310 325 700 4465 6070

Verdacht materiaal (g) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - 0,0000
Percentage chrysotiel (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Gewicht chrysotiel (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0

Percentage amosiet (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Gewicht amosiet (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0

Percentage crocidoliet (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Gewicht crocidoliet (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0
Aantal deeltjes* (stuk) - - - - - - - -

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5 -
* Aantal deeltjes in afgezochte deel van de fractie

Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 87,4 %

Massa monster (veldnat) 6,9 kg

Totaal asbest <2 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 mg/kg ds

Chrysotiel (serpentijn) n.a. - - mg/kg ds

Amosiet (amfibool) n.a. - - mg/kg ds

Crocidoliet (amfibool) n.a. - - mg/kg ds

Totaal serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
n.a. = niet aantoonbaar.

Conclusie en/of opmerkingen bij monster: A060500255
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofd laboratorium
Dhr. ing. J.T. Klein Elhorst

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
Resultaten hebben alleen betrekking op het aangeboden monster.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Hunneman Milieu-Advies B.V. Opdrachtcode V060500256
Contactpersoon Mevr. L. van Hille Datum opdracht 10-05-2006
Adres Spitsstraat 11 Datum rapportage 16-05-2006
Postcode en plaats 8102 HW Raalte Pagina 1 van 1
Project 2006.407

Monster

Monstercode A060500256 Datum ontvangst 10-05-2006
Naam RE-02 Datum monstername 09-05-2006
Monstersoort Grond Soort materiaal --
Omschrijving materiaal -- Hechtgebonden n.v.t.
Analyse methode NEN 5707 (Q) Monstername door Opdrachtgever
Datum analyse 15-05-2006
Opmerking

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

Analyse
Fractie
> 16 mm

Fractie
8 - 16 mm

Fractie
4 - 8 mm

Fractie
2 - 4 mm

Fractie
1 - 2 mm

Fractie
0,5 - 1 mm

Fractie
< 0,5 mm

Totaal

Zeven van grond (g) 0 125 135 230 175 585 4830 6080

Verdacht materiaal (g) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - 0,0000
Percentage chrysotiel (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Gewicht chrysotiel (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0

Percentage amosiet (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Gewicht amosiet (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0

Percentage crocidoliet (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Gewicht crocidoliet (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0
Aantal deeltjes* (stuk) - - - - - - - -

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5 -
* Aantal deeltjes in afgezochte deel van de fractie

Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 87,1 %

Massa monster (veldnat) 7,0 kg

Totaal asbest <2 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 mg/kg ds

Chrysotiel (serpentijn) n.a. - - mg/kg ds

Amosiet (amfibool) n.a. - - mg/kg ds

Crocidoliet (amfibool) n.a. - - mg/kg ds

Totaal serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
n.a. = niet aantoonbaar.

Conclusie en/of opmerkingen bij monster: A060500256
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofd laboratorium
Dhr. ing. J.T. Klein Elhorst

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
Resultaten hebben alleen betrekking op het aangeboden monster.
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Toetsingstabel standaard bodem 
 

Bron:  Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering  
(Staatscourant 24 februari 2000, nr. 39)  

 
Tabel 1: Streefwaarden en interventiewaarden  

grond/sediment (mg/kg d.s.) grondwater (µg/l) Parameter 
streefwaarde interventiewaarde streefwaarde interventiewaarde 

I  Zware metalen15 

antimoon 3 15 - 20 
arseen 29 55 10 60 
barium 160 625 50 625 
cadmium 0,8 12 0,4 6 
chroom 100 380 1 30 
cobalt 9 240 20 100 
koper 36 190 15 75 
kwik 0,3 10 0,05 0,3 
lood 85 530 15 75 
molybdeen 3 200 5 300 
nikkel 35 210 15 75 
zink 140 720 65 800 
II Anorganische verbindingen 
cyaniden-vrij 1 20 5 1500 
cyaniden-complex (pH<5)1 5 650 10 1500 
cyaniden-complex (pH>5) 5 50 10 1500 
thiocyanaten (som) 1 20 - 1500 
bromide (mg Br/l) 20 - 0,3 mg/l 2 - 
chloride (mg Cl/l) - - 100 mg/l 2 - 
fluoride (mg F/l) 5003 - 0,5 mg/l 2 - 
III Aromatische verbindingen 
benzeen 0,01 1 0,2 30 
ethylbenzeen 0,03 50 4 150 
tolueen 0,01 130 7 1000 
xylenen 0,1 25 0,2 70 
styreen (vinylbenzeen) 0,3 100 6 300 
fenol 0,05 40 0,2 2000 
cresolen (som) 0,05 5 0,2 200 
catechol (o-dihydroxybenzeen) 0,05 20 0,2 1250 
resorcinol (m-hydroxybenzeen) 0,05 10 0,2 600 
hydrochinon (p-dihydroxybenzeen) 0,05 10 0,2 800 
IV Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) 
PAK (som 10) 4, 14 1 40 - - 
naftaleen   0,01 70 
antraceen   0,0007* 5 
fenantreen   0,003* 5 
fluorantheen   0,003 1 
benzo(a)antraceen   0,0001* 0,5 
chryseen   0,003* 0,2 
benzo(a)pyreen   0,0005* 0,05 
benzo(ghi)peryleen   0,0003 0,05 
benzo(k)fluorantheen   0,0004* 0,05 
indeno(1,2,3-cd)pyreen   0,0004* 0,05 
V Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 0,01 0,1 0,01 5 
dichloormethaan 0,4 10 0,01 1000 
1,1-dichloorethaan 0,02 15 7 900 
1,2-dichloorethaan 0,02 4 7 400 
1,1-dichlooretheen 0,1 0,3 0,01 10 
1,2-dichlooretheen (cis en trans) 0,2 1 0,01 20 
dichloorpropanen 0,002# 2 0,8 80 
trichloormethaan (chloroform) 0,02 10 6 400 
1,1,1-trichloorethaan 0,07 15 0,01 300 
1,1,2-trichloorethaan 0,4 10 0,01 130 
trichlooretheen (tri) 0,1 60 24 500 
tetrachloormetaan (tetra) 0,4 1 0,01 10 
tetrachlooretheen (per) 0,002 4 0,01 40 
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grond/sediment (mg/kg d.s.) grondwater (µg/l) Parameter 
streefwaarde interventiewaarde streefwaarde interventiewaarde 

Vervolg V Gechloreerde koolwaterstoffen 
chloorbenzenen (som)5,14 0,03 30 - - 
monochloorbenzeen   7 180 
dichloorbenzenen   3 50 
trichloorbenzenen   0,01 10 
tetrachloorbenzenen   0,01 2,5 
pentachloorbenzeen   0,003 1 
hexachloorbenzeen   0,00009* 0,5 
     
chloorfenolen (som)6,14 0,01 10 - - 
monochloorfenolen (som)   0,3 100 
dichloorfenolen   0,2 30 
trichloorfenolen   0,03* 10 
tetrachloorfenolen   0,01* 10 
pentachloorfenol   0,04* 3 
     
chloornaftaleen - 10 - 6 
monochlooranilinen 0,005 50 - 30 
polychloorbifenylen (som 7)7 0,02 1 0,01* 0,01 
EOX 0,3  -  
VI Bestrijdingsmiddelen 
DDT/DDE/DDD8 0,01 4 0,004 ng/l 0,01 
drins9 0,005 4 - 0,1 
aldrin 0,00006  0,009 ng/l*  
dieldrin 0,0005  0,1 ng/l  
endrin 0,00004  0,04 ng/l  
HCH-verbindingen10 0,01^ 2 0,05^ 1 
α-HCH 0,003  33 ng/l  
β-HCH 0,009  8 ng/l  
γ-HCH 0,00005  9 ng/l  
atrazine 0,0002 6 29 ng/l 150 
carbaryl 0,00003 5 2 ng/l* 50 
carbofuran 0,00002 2 9 ng/l 100 
chloordaan 0,00003 4 0,02 ng/l* 0,2 
endosulfan 0,00001 4 0,2 ng/l* 5 
heptachloor 0,0007 4 0,005 ng/l* 0,3 
heptachloor-epoxide 0,0000002 4 0,005 ng/l* 3 
maneb 0,002 35 0,05 ng/l* 0,1 
MCPA 0,00005# 4 0,02 50 
organotinverbindingen11 0,001 2,5 0,05*-16 ng/l 0,7 
VII Overige verontreinigingen 
cyclohexanon 0,1 45 0,5 15000 
ftalaten (som)12 0,1 60 0,5 5 
minerale olie13 50 5000 50 600 
pyridine 0,1 0,5 0,5 30 
tetrahydrofuran 0,1 2 0,5 300 
tetrahydrothiofeen 0,1 90 0,5 5000 
tribroommethaan - 75 - 630 
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Voetnoten bij tabel 1: 
 
1. Zuurgraad: pH(0,01 M CaCl2

-). Voor de bepaling pH groter dan of gelijk aan 5 en pH kleiner dan 5 geldt 
het 90-percentiel van de gemeten waarden. 

2. In gebieden met marine beïnvloeding komen van nature hogere waarden voor (zout en brak grondwater). 
3. Differentiatie naar lutumgehalte: (F) = 175 + 13L (L = % lutum). 
4. Onder PAK (som van 10) wordt verstaan: de som van anthraceen, benzo[a]anthraceen, 

benzo[k]fluorantheen, benzo[a]pyreen, chryseen, phenanthreen, fluorantheen, indeno[1,2,3-cd]pyreen, 
naftaleen, benzo[ghi]peryleen. 

5. Onder chloorbenzenen (som) wordt verstaan: de som van alle chloorbenzenen (mono-, di-, tri-, tetra-, 
penta- en heptachloorbenzeen). 

6. Onder chloorfenolen (som) wordt verstaan: de som van alle chloorfenolen (mono-, di-, tri-, tetra- en 
pentachloorfenol. 

7. Onder interventiewaarde polychloorbifenylen (som) wordt verstaan: de som van PCB 28, 52, 101, 118, 
138, 153, 180. De streefwaarde geldt voor de som zonder PCB 118. 

8. Onder DDT/DDD/DDE wordt verstaan: de som van DDT, DDD en DDE. 
9. Onder drins wordt verstaan: de som van aldrin, dieldrin en endrin. 
10. Onder HCH-verbindingen wordt verstaan: som α-HCH, β-HCH, γ-HCH en δ-HCH. 
11. De interventiewaarde geldt voor de totale, gesommeerde concentratie van aangetroffen 

organotinverbindingen. 
12. Onder de ftalaten wordt de som van alle ftalaten verstaan. 
13. Definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van verontreiniging 

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

14. De somwaarde voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen, chloorfenolen en chloorbenzenen in 
grond/sediment geldt voor de totale concentraties van de verbindingen uit de betreffende groep. Indien 
een verontreiniging slechts één verbinding uit een groep betreft, geldt de waarde voor de betreffende 
verbinding. Bij twee of meer verbindingen geldt de waarde voor de som van deze verbindingen. Voor 
grond/sediment zijn de effecten direct optelbaar (dat wil zeggen 1 mg stof A heeft evenveel effect als 1 
mg stof B) en kan aan een somwaarde getoetst worden door het optellen van de concentraties van de 
verbindingen. Voor grondwater zijn effecten indirect, als fractie van de individuele interventiewaarde, 
optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde 
stof B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van overschrijding 
van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor de som 
van een groep van stoffen indien: {ΣCi) / li > 1, waarbij Ci = gemeten concentratie van een stof uit een 
betreffende groep van stoffen en li = interventiewaarde voor de betreffende groep. 

15. De streefwaarden voor zware metalen in het grondwater zijn voor het ondiepe grondwater. Voor het diepe 
grondwater (ca. 10 m-mv) bestaan andere streefwaarden. 
 

* Getalswaarde beneden detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt. 
# Deze streefwaarden zijn niet getoetst in HANS. Alle overige streefwaarden zijn wel getoetst in HANS. 
^ In de 4e Nota Waterhuishouding staan de individuele normen uit INS, plus aanvullend de met een ^ 
 gemarkeerde somnormen. 
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Tabel 2: indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 

grond/sediment (mg/kg d.s.) grondwater (µg/l) Parameter 
streefwaarde interventiewaarde streefwaarde interventiewaarde 

I  Zware metalen3 

beryllium 1,1 30 - 15 
seleen 0,7 100 - 160 
tellurium - 600 - 70 
thallium 1 15 - 7 
tin - 900 - 50 
vanadium 42 250 - 70 
zilver - 15 - 40 
III Aromatische verbindingen 
dodecylbenzeen - 1000 - 0,02 
aromatische oplosmiddelen1 - 200 - 150 
V Gechloreerde koolwaterstoffen 
dichlooranilinen 0,005 50 - 100 
trichlooranilinen - 10 - 10 
tetrachlooranilinen - 30 - 10 
pentachlooranilinen - 10 - 1 
4-chloormethylfenolen - 15 - 350 
dioxine2 - 0,001 - 0,001 ng/l 
VI Bestrijdingsmiddelen 
azinfosmethyl 0,00005# 2 0,1* ng/l 2 
VII Overige verontreinigingen 
acrylonitril 0,000007# 0,1 0,08 5 
butanol - 30 - 5600 
1,2-butylacetaat - 200 - 6300 
ethylacetaat - 75 - 15000 
diethyleen glycol - 270 - 13000 
ethyleen glycol - 100 - 5500 
formaldehyde - 0,1 - 50 
isopropanol - 220 - 31000 
methanol - 30 - 24000 
methyl-tert-butyl ether (MBTE) - 100 - 9200 
methylethylketon - 35 - 6000 

 
 

Voetnoten bij tabel 2: 
 
1. Onder aromatische oplosmiddelen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid als “C9-aromatic 

naphtha”verstaan zoals gedefinieerd door de International Research en Development Corporetion: o-
xyleen 3,2%, i-isopropylbenzeen 2,74%, n-propylbenzeen 3,97%, 1-methyl-4-ethylbenzeen 7,05%, 1-
methyl-3-ethylbenzeen 15,1%, 1-methyl-2-ethylbenzeen 5,44%, 1,3,5-trimethylbenzeen 8,37%, 1,2,4-
trimethylbenzeen 40,5%, 1,2,3-trimethylbenzeen 6,18% en > alkylbenzenen 6,19%. 

2. Het indicatieve niveau is uitgedrukt op basis van toxiciteitsequivalenten gebaseerd op de meest toxische 
verbinding. 

3. De streefwaarden voor zware metalen in het grondwater zijn voor het ondiepe grondwater. Voor het diepe 
grondwater (ca. 10 m-mv) bestaan andere streefwaarden. 

 
* Getalswaarde beneden detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt. 
# Deze streefwaarden zijn niet getoetst in HANS. Alle overige streefwaarden zijn wel getoetst in HANS. 
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Aanvullende opmerkingen bij tabel 1 en 2: 
De streefwaarden, interventiewaarden en indicatieve niveaus voor metalen en arseen, met uitzondering van 
antimoon, molybdeen, seleen, tellurium, thallium en zilver zijn afhankelijk van het lutumgehalte en/of het 
organisch stofgehalte.  
 
De streefwaarden, interventiewaarden en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging voor organische 
verbindingen, zijn afhankelijk van het organisch stofgehalte.  
 
Voor de streefwaarde en interventiewaarde van PAK’s wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een 
organisch stofgehalte tot 10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor 
bodems met een organisch stofgehalte tot 10% wordt een waarde van 1 respectievelijk 40 mg/kg en voor 
bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30% een waarde van 3 respectievelijk 120 mg/kg gehanteerd.  
 
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de in de tabellen opgenomen waarden voor een 
standaardbodem omgerekend naar de waarden voor de betreffende bodem gebruikt makende van de voor de 
gemeten gehalten aan organisch stof en/of lutum. De omgerekende waarden kunnen vervolgens met de 
gemeten gehalten worden vergeleken. 
 
 



TEKENING  

1-1      Situatie met monsterpunten en peilbuizen 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gemeente Raalte

Verkennend bodemonderzoek in combinatie met een
verkennend asbestonderzoek op het perceel hoek
Heesweg / Achterweiweg te Raalte

[Raalte, sectie F, percelen 3438 en 3439]

Projectnummer: 2008724/wo/sh
Datum: augustus 2008

Opdrachtgever:
Gemeente Raalte
Postbus 140
8100 AC RAALTE

Hunneman Milieu-Advies Raalte BV
Postbus 253, 8100 AG RAALTE
Tel: 0572-360998
Fax: 0572-351574
E-mail: intb@hunnenian-milieu.nl



INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING 1
2 VOORONDERZOEK 2

2.1 ACHTERGRONDINFORMATIE 2
2.2 HlSTORISCH ONDERZOEK 2
2.3 BODEMONDERZOEKEN IN DE OMGEVING 2
2.4 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 4
2.5 ONDERZOEKSSTRATEGIE 4

3 VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK 6

3.1 VELDONDERZOEK 6
3.2 LABORATORIUMONDERZOEK ., 7
3.3 TOETSINGSCRITERIA EN ANALYSERESULTATEN 7

4 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 11
4.1 VASTE BODEM EN GRONDWATER ONVERDACHT TERREIN 11
4.2 VASTE BODEM EN (REGEN)-WATER MESTBASSIN 11
4.3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 12

BIJLAGEN:

1 Topografisch overzicht
2 Beschrijvingen bodemprofielen
3 Analyserapporten vaste bodem en grondwater
4 Analyserapporten asbest
5 Toetsingstabel standaardbodem
6 Monsternameformulieren asbest

TEKENING:

1 -1: Situatie met monsterpunten, peilbuizen en ruimtelijke eenheden



Hunneman Milieu-Advies

1 INLEIDING

In opdracht van de Gemeente Raalte is in augustus 2008 door Hunneman Milieu-Advies
een verkennend bodemonderzoek in combinatie met een verkennend asbestonderzoek
uitgevoerd op het perceel hoek Heesweg / Achterweiweg te Raalte. Voor een topografisch
overzicht van de onderzoekslocatie en de omgeving verwijzen wij naar bijlage 1.

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen
bestemmingswij ziging.

Het onderzoek heeft tot doel aan te geven of op de locatie redelijkerwijs wel/geen sprake
is van bodemverontreiniging.

Het veldwerk, de grond- en grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek is
uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn "Veldwerk bij milieuhygienisch
bodemonderzoek" BRL SQCB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-Advies
Raalte BV in het bezit van een procescertificaat welke is afgegeven door KIWA.

Het procescertificaat van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV en het hierbij behorende
keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake "Veldwerk bij
milieuhygienisch bodemonderzoek". Hunneman Milieu-Advies Raalte BV is geen
eigenaar van de te onderzoeken percelen en is onafhankelijk van de opdrachtgever.

Het rapport is als volgt ingedeeld:
• Vooronderzoek (hoofdstuk 2);
• Veld- en laboratoriumonderzoek (hoofdstuk 3);
• Interpretatie onderzoeksresultaten (hoofdstuk 4).

Verkennend bodem- en asbestonderzoek; Heesweg / Aclitemeiweg te Raalte
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2 VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NVN-5725 op basisniveau. De in dit
hoofdstuk beschreven gegevens zijn verkregen uit de volgende bronnen:
• locatiebezoek;
• informatie opdrachtgever;
• historisch onderzoek September 2006;
• bodemonderzoeken in de omgeving;
• grondwaterkaart van Nederland.

2.1 Achtergrondinformatie

De onderzoekslocatie is gesitueerd tussen de Heesweg en de Achterweiweg te Raalte in
het plangebied de "Zegge VII". Het onderzoeksterrein bestaat uit 2 percelen die
kadastraal bekend zijn als: gemeente Raalte, sectie F, nummers 3438 en 3439. De
onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van ca 27.300 m2. De percelen zijn in gebruik als
weiland en hebben voor zover bekend altijd een agrarische bestemming gehad. Op het
zuidwestelijk deel van de locatie is een buiten gebruik gesteld (mest)bassin gesitueerd. In
dit bassin bevindt zich (regen)-water. In het (regen)-water kunnen mogelijk resten
bacterien en/of zwavelzuur aanwezig zijn in verband met het gebruik van deze stoffen op
het aangrenzende locatie van het voormalige pluimveebedrijf "Te Wierik". Westelijk van
het mestbassin is een groenstrook, gedeeltelijk voorzien van grind, gesitueerd. Voor de
indenting van de percelen verwijzen wij naar tokening 1-1.

2.2 Historisch onderzoek

In September 2006 is door Hunneman Milieu Advies een historisch onderzoek uitgevoerd
voor het totale plangebied "Zegge VII" (September 2006 met kenmerk 2006.786). Hierbij
zijn o.a. luchtfoto's geraadpleegd en zijn bodemonderzoeken op naastgelegen terreindelen
beoordeeld. Op basis van de onderzoeken, uitgevoerd in de directe omgeving, mag
worden verwacht dat de milieuhygienische bodemkwaliteit ter plaatse van de nog niet
onderzochte terreindelen niet of in zeer lichte mate is aangetast.

2.3 Bodemonderzoeken in de omgeving

Op de omringende terreinen zijn de volgende relevante bodemonderzoeken uitgevoerd.

Op het aangrenzende locatie van het voormalige pluimveebedrijf "Te Wierik" zijn drie
bodemonderzoeken uitgevoerd, te weten:
• verkennend onderzoek door CBB in 1995;
• verkennend bodemonderzoek door Hunneman Milieu Advies in juni 2005;
• nader bodemonderzoek door Hunneman Milieu Advies in juli 2005.

In juli 1995 is door CBB, ten behoeve van de aanleg van een stortput en kelder ter plaatse
van de meest zuidelijk gesirueerde stal, een bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk
1079711). De belangrijkste conclusies uit het bodemonderzoek zijn:
• in de bovengrond zijn kooldeeltjes waargenomen;
• in de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond;
• in het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan zware metalen aangetoond.

Verkennend bodem- en asbestonderzoek; Heesweg / Achterweiweg te Raalte
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In mei en juli 2005 is door Hunneman Milieu Advies een verkennend en nader
bodemonderzoek in combinatie met een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de

1 locatie van Te Wierik (kenmerk 2005395 en 2005479). Hierbij zijn de volgende
verontreinigingsspotsaangetroffen:
• een beperkte verontreinigingsspot met zware metalen, PAK en minerale olie in de

vaste bodem in de werkplaats;
• asbeststukjes aan maaiveld op het achterterrein;

1 • twee locaties met bodemvreemd materiaal waarvan op 1 locatie een sterk verhoogd
| gehajte aan asbest is aangetoond;

• bodemverontreiniging in de composteerhal en opslagplaats van zwavelzuur met
1 zwavelzuur en zware metalen;

I • in het grondwater ter plaatse van peilbuis 36 (gesitueerd stroomafwaarts van het
mestbassin) zijn licht tot matig verhoogde gehalten aan zware metalen en/of

-| ammonium aangetoond. De aangetoonde gehalten aan chroom en koper overschrijden
de toetsingswaarden voor nader onderzoek. De overig verhoogd aangetoonde
gehalten overschrijden de streefwaarden maar blijven beneden de toetsingswaarden
voor nader onderzoek. Van de overig geanalyseerde parameters zijn geen gehalten
aangetoond boven de streefwaarden.

In maart en mei 2006 is door Hunneman Milieu-Advies op het perceel van Haarman (erf
~| en landbouwgrond) een verkennend en nader bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd

J (kenmerk 2006.132 en 2006.303). De belangrijkste conclusies uit de onderzoeken zijn:
• op het erfgedeelte, toegangsweg en dammen zijn zwakke tot sterke bijmengingen aan

1 puindeeltjes waargenomen;
j • ter plaatse van de toegangsweg is lokaal asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen;

• in de vaste bodem van het onverdachte terreingedeelte zijn, van de geanalyseerde
[ parameters, geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden. In de vaste bodem op
] het erfperceel zijn geen tot licht verhoogde gehalten aan minerale olie aangetoond;

• in het grondwater zijn geen tot licht verhoogde gehalten aan zware metalen en/of
xylenen aangetoond;

• zintuiglijk zijn geen asbestverdachte materialen in of op de bodem aangetroffen;
• het aangetoonde gewogen gehalte aan asbest ter plaatse van de toegangsweg bedraagt

, 100 mg/kg d.s. en overschrijdt, in combinatie met het aangetroffen asbesthoudende
plaatmateriaal, de norm voor asbest in grond (100 mg/kg d.s.).

In februari 2008 is door Hunneman Milieu Advies een verkennend bodemonderzoek in
combinatie met een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd (kenmerk 20061166) op de

' percelen van de familie Brilleman. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:
• in de vaste bodem zijn analytisch geen tot licht verhoogde gehalten aan zware

' metalen, PAK en/of minerale olie aangetoond;
} • in de geroerde bovengrond is analytisch geen asbest aangetoond boven de

detectiegrens;
j • in het grondwater zijn overwegend geen tot licht verhoogde gehalten aan zware
1 metalen en/of tetrachlooretheen aangetoond. Lokaal is een matig verhoogd gehalte

aan arseen en een sterk verhoogd gehalte aan nikkel aangetoond. De gehalten aan
arseen en nikkel overschrijden respectievelijk de tussenwaarde en interventiewaarde

i en zijn na herbemonstering bevestigd.

Verkennend bodem- en asbestonderzoek; Heesweg /Achterweiweg te Raalte
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2.4 Bodemopbouw en geohydrologie

Regionale bodemopbouw
Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de
grondwaterkaart van Nederland (het rapport 27 cost, 28 west (TNO-DGV, 1985)). Uit dit
rapport zijn de volgende regionale gegevens samengevat.

label 1: regionale bodemopbouw
pakket

1" WVP Form, van Twente
en Kreftenheye

scheidende laag Form, van
Drenthe

2e WVP Form, van Urk,
Enschede, Harderwijk

hydrologische basis Form,
van Breda

diepte (m-mv)

0-35

35-55

55-165

>165

samenstelling

matig fijn tot matig grof zand

klei

fijn tot matig grof zand, grind

klei

Parameters

kD=ca.3000m2/d

1500d(?)

kD=ca.lOOOm2/d

Toelichting: WVP = watervoerend pakket
kD-waarde = doorlaatvermogen of transmissiviteit

Grondwaterstroming
In het eerste watervoerende pakket stroomt het grondwater in noordwestelijke richting.

2.5 Onderzoeksstrategie

Het gecombineerde onderzoek is uitgevoerd volgens de Onderzoeksstrategie bij
verkennend bodemonderzoek op niet verdachte locaties (strategic "ONV" uit de NEN
5740) en een verkennend onderzoek asbest op niet verdachte locaties (strategic 7.4.1 uit
de NEN-5707). Ter plaatse van het voormalige mestbassin is aanvullend veld- en
chemisch onderzoek uitgevoerd. Het uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek is
samengevat in tabel 2.

label 2: veld- en laboratonumonderzoek
sublocatie/
onderdeel

27.300m2

onverdacht

asbestonderzoek

wanden bassin

inhoud bassin
[water]

veldonderzoek
boringen tot

0,5 m-mv

40

waarvan tot
> 2 m-mv

11

@ [putjes 30 x 30 cm]

10 steken -

-

met
peilbuis

4

-

-

-

laboratoriumonderzoek
vaste bodem

lOSTAP-grond
lOAs+Cr+EOX*
2 lutum/org. stof
3 asbest in grond

2 STAP-grond
2 As+Cr+EOX*
2 lutum/org. stof

grondwater

4 STAP-water
4 As+Cr*

-

-

1 STAP-water
1 As+Cr*

@: in combinatie met onderzoek onverdacht
* : betreft aanvulling op de STAP-pakketten

Verkennend bodem- en asbestonderzoek; Heesweg I Achterweiweg te Raalte
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De samenstelling van de in tabel 2 genoemde "Standaard Pakketten", is verplicht vanaf 1
juli 2008 en samengevat in tabel 3.

Tabel 3: samenstelling STAndaard Pakketten

Parameters

zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen,
nikkel en zink
PCB's
PAK polyeyclische aromatische koolwaterstoffen
minerale olie
vluchtige aromaten (incl. naftaleen en styreen)
VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen incl. vinylchloride)
bromoform

STAP-
grond

X

X
X
X
-
-
- .,

STAP-
grondwater

X

-
-
X
X
X
X

Verkennend bodem- en asbestonderzoek; Heesweg / Achterweiweg te Raalte
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3 VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK

3.1 Veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd in augustus 2008. De milieutechnische
veldwerkzaamheden zijn door een SIKB 2000-2018 gecertificeerde medewerker van
Hunneman Milieu-Advies (de heer M. Hendriks) uitgevoerd. Voor het onderzoek zijn 40
monsterpunten geselecteerd (1 t/m 40), waarvan 4 afgewerkt als peilbuis. Alle
monsterpunten zijn handmatig gegraven tot 0,5 m-mv met een minimale oppervlakte van
0,09 m2 (30 x 30 cm). De monsterpunten zijn met behulp van een grondboor (diameter 10
cm) doorgezet tot de ongeroerde laag. De maximale boordiepte bedraagt 5,0 m-mv. Van
de grondwal rondom het mestbassin zijn 10 steekmonsters genomen, welke zijn
samengevoegd tot 2 mengmonsters (W-l en W-2). Voor de situatie van de
monsterpunten, peilbuizen en mengmonsters van de grondwal verwijzen wij naar
tekening 1-1.

De opgegraven/opgeboorde grond is op een stuk folie uitgelegd met een maximale
laagdikte van 2 cm. De grond is vervolgens geinspecteerd op de aanwezigheid van
asbestverdacht materiaal en afval- en puinrestanten. In bijlage 6 zijn de
monsternameformulieren asbest opgenomen.

Bodemopbouw
m het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per monsterpunt en bodemlaag
beschreven. De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 2 en
samengevat in tabel 4.

Tabel 4: samenvatting van het lokaal aangetroffen bodemprofiel
traject (m-mv)

0,0-0,5

0,5-5,0

hoofdnaam

zand, matig fijn

zand, matig fijn

toevoeging

zwak siltig, matig humeus

zwak siltig

grondwaterstand: varierend van 1,2 tot 3,5 m-mv

Zintuigliike waarnemingen
Tijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk
waarneembare verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/water-
test (O/W-test) en is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. Tijdens het
veldonderzoek zijn, met uitzondering van enkele puinbijmengingen, op of in de bodem
zintuiglijk geen indicaties waargenomen die duiden op de mogelijke aanwezigheid van
bodemverontreiniging. Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal op of in de bodem
aangetroffen. Eventuele bijzonderheden zijn weergegeven in de boorbeschrijvingen
(bijlage 2).

Monstername
Voor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen van iedere 0,5 m of onderscheiden
bodemlaag monsters genomen. Het grondwater uit de peilbuizen is een week na plaatsing
bemonsterd. Het (regen)-water in het bassin is bemonsterd. De zuurgraad (pH) en de
elektrische geleidbaarheid (EC) van het (grond)-water zijn in het veld gemeten. De
meetresultaten zijn weergegeven in tabel 9.

Verkennend bodem-en asbeslonderzoek; Heesweg / Achterweiweg te Raalte
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3.2 Laboratoriumonderzoek

Op basis van de gehanteerde Onderzoeksstrategie en waarnemingen uit het veld zijn
(meng)monsters geselecteerd voor analyse. De selectie van de (meng)monsters is
weergegeven in tabel 5 t/m 8.

De analyses zijn uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. De
grond(water)-monsters zijn geanalyseerd, conform de richtlijnen van de AS3000 regeling.
De AS3000 regeling maakt onderdeel uit van de, per 1 oktober 2006 in werking getreden
KWALffiO-regeling. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in
bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in tabel 5 t/m 9.

3.3 Toetsingscriteria en analyseresultaten

Asbest
De analyseresultaten van het asbestonderzoek worden getoetst aan de door het ministerie
van VROM vastgestelde saneringsnorm voor asbest in grond/puin (100 mg/kg d.s.).

Grond- en grondwater
Als bijlage 5 is het toetsingskader met de streef- en interventiewaarden opgenomen. De
toetsingswaarden zijn gerelateerd aan het organische stof- en lutumgehalte van de bodem
en worden gehanteerd om de verontreinigingssituatie vast te stellen:

• Streefwaarden (•)'
De streefwaarden geven het niveau aan waar beneden sprake is van een duurzame
bodemkwaliteit. De streefwaarden hebben betrekking op de in de natuur voorkomende
achtergrondgehalten, of detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijke milieus
voorkomen.

• Criterium voor nader onderzoek (••)'
Het criterium '/^(mterventiewaarde + streefwaarde) of "toetsingswaarde nader onderzoek"
is vastgesteld om aan te geven dat een nader onderzoek nodig is. Voor stoffen waarvoor
geen streefwaarde is vastgesteld, dient /^(interventiewaarde) gehanteerd te worden.

• Interventiewaarden (•••)1

De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan
waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook
bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige
verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de
volksgezondheid en het ecosysteem.

!De symbolen tussen haakjes corresponderen met de "overschrijdingssymbolen" van tabel 5 t/m 7
en 9.

Van een geval van ernstige verontreiniging is sprake indien de gemiddelde concentratie
van een verontreinigende stof in mmitnaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is
dan de interventiewaarden.

Overschrijding van de interventiewaarden betekent niet automatisch dat de sanering
urgent is. Nadat de globale omvang is vastgesteld, zal op basis van de actuele risico's
voor de mens, de actuele risico's voor het ecosysteem en de verspreidingsrisico's, de
urgentie van een sanering moeten worden bepaald. Indien het geval niet urgent is en geen
functiewijziging van het terrein plaatsvindt is er geen reden om tot directe sanering over
te gaan.

Verkennend bodem- en asbestonderzoek; Heesweg / Achterweiweg te Raalte J



Hunneman Milieu-Advies

Tabel 5: analyseresultaten vaste bodem (bovengrond)
% H = 4,6*
% L = 2,6*
monster
boring
traject (m-mv)
arseen
barium
cadmium
chroom
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink
PAK(10)-tot.
PCB's
BOX
min.olie

analyseresultaten (mg/kg d.s.)

MM-01 MM-02 MM-03 MM-04 MM-05
I t /m8 9t/ml6 17 t/m 24 25t/m32 33t/m40
0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5

<5 <5 <5 <5 <5
<20 <20 <20 <20 <20
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<15 <15 <15 <15 <15
<3 <3 <3 <3 <3
13 15 11 12 16

<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
16 19 16 16 <13
<3 <3 <3 <3 <3
<5 <5 <5 <5 <5
25 29 22 27 28

0,16 0,1 0,22 <0,1 <0,1
<0,014 <0,014 <0,014 0,014 <0,014
0,4' O,3 O,3 <0,3 0,7'
<20 <20 <20 <20 <20

toetsingswaarden
(mg/kg d.s.)

S- ,, ,_ n I-
waarde 2 ^ ' waarde

18
44

0,52
55
3
19

0,22
57
3 '
13
65
1

0,009
0,3
23

26
109
4,2
133
38
61
3,7
207
102
45
199
20,5
0,2
#

1162

34
173
7,9
210
73
102
7,2
357
200
76
333
40

0,46
#

2300

Tabel 6: analyseresultaten vaste bodem (ondergrond)
% H = <2,0
%L= <2,0

monster
boring
traject (m-mv)
arseen
barium
cadmium
chroom
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink
PAK(10)-tot.
PCB's
BOX
min.olie

analyseresultaten (mg/kg d.s.)

MM-01A MM-02A MM-03A MM-04A MM-05A
5+7 13+15 22+23 25+28+30 33+40

0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,0

<5 <5 <5 <5 <5
<20 <20 <20 <20 <20
O,5 0,5 0,5 0,5 O,5
<15 <15 <15 <15 <15
<3 <3 <3 <3 <3
<10 <10 <10 <10 <10

O,15 <0,15 O,15 O,15 O,15
<13 <13 <13 <13 <13
<3 <3 <3 <3 <3
<5 <5 <5 <5 <5
<20 <20 <20 <20 <20
<0,1 <0,1 <0,1 O,l O,l

0,014 O,014 O,014 0,014 0,014
O,3 O,3 O,3 O,3 O,3
<20 <20 <20 30- <20

toetsingswaarden
(mg/kg d.s.)

S- I-
waarde 2^ ' waarde

17
42

0,49
54
3
18

0,21
55
3
12
61
1

0,006
0,3
16

25
104
3,9
131
37
57
3,7
200
102
43

188,5
20,5
0,2
#

808

33
165
7,4
207
70
96
7,1
345
200
73
316
40

0,32
#

1600
Toelichting bij tabel:

• : overschrijding van de streefwaarde # . geen toetsingswaarden voor gegeven H : org. stof
*• : overschrijding van de toetsingswaarde voor nader onderzoek * : getoetst aan specifieke lutum- en humusgehalten L : luttim

•" : overschrijding van de interventiewaarde

Verkennend bodem- en asbestonderzoek; Heesweg / Achterweiweg te Raalte
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Tabel 7: analyseresultaten vaste bodem (grondwal random mestbassin)
%H = 3,1*
% L = <2,0
monster
omschrijving
traject (m-mv)
arseen
barium
cadmium
chroom
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink
PAKii°l±ot-
PCB's
BOX
min.olie

analyseresultaten (mg/kg d.s.)

W-l W-2
westwand mestbassin oostwand mestbassin

0,0-0,5 0,0-0,5

<5 <5
<20 <20
0,5 O,5
<15 <15
<3 <3

<10 <10
O,15 O,15
<13 <13
<3 <3
<5 <5

<20 <20
<0,1 0,1

0,014 O,014
O,3 O,3
<20 <20

toetsingswaarden
(mg/kg d.s.)

S- , I-
waarde 2 ^ ' waarde

17
41

0,49
54
3
18

0,21
55
3 ,
12
61
1

0,006
0,3
15,5

25
101
3,9
130
36
57
3,6
200
102
42

186,5
20,5
0,2
#

783

32
161
7,3
205
68
95
7

344
200
72
312
40

0,31
#

1550
Toelichting bij tabel:

• : overschrijding van de streefwaarde # . geen toetsingswaarden voor gegeven H : org. stof
•• : overschrijding van de toetsingswaarde voor nader onderzoek * : getoetst aan specifieke lutum- en humusgehalten L : lutum

••• : overschrijding van de interventiewaarde

Tabel 8: analyseresultaten asbest
monsteromschrijving

traject
monster monsterpunt , .r (m-mv)
RE-01 1 t/m 13 0-0,5
RE-02 14 t/m 26 0-0,5
RE-03 27 t/m 40 0-0,5

resultaten laboratoriumonderzoek
gewogen gehalte aan , hechtgebonden
asbest (mg/kg d.s.) * asbest? (jo/nee)

<2 n.v.t. n.v.t.
<2 n.v.t. n.v.t.
<2 n.v.t. n.v.t.

grenswaarde
(mg/kg d.s.)

100
100
100

*: gewogen concentratie asbest wordt gevormd door de aangetoonde concentratie in het verzamelmonster aan asbestplaatjes (indien
van toepassing) in de gegraven gaten vermeerderd met de aangetoonde concentratie aan asbest in het mengmonster.

Verkennend bodem- en asbestonderzoek; Heesweg / Achterweiweg te Raalte
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Tabel 9: analyseresultaten grondwater en inhoud mestbassin
analyseresultaten

peilbuis
filter (m-mv)
PH
EC (us/cm)
zware metalen
arseen
barium
cadmium
chroom
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink
vluchtige aromaten
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen (som)
styreen
naftaleen
gechloreerde k.w.s.
1 , 1 -dichloorethaan
1 ,2-dichloorethaan
1,1-dichlooretheen
cis 1,2-dichlooretheen
trans 1,2-dichlooretheen
dichloormethaan
[som] dichloorpropanen
tetrachlooretheen (per)
tetrachloormethaan (tetra)
1,1,1 -trichloorethaan
1 ,1 ,2-trichloorethaan
trichlooretheen (tri)
trichloormethaan
(chloroform)
vinylchloride
chloorbenzenen
monochloorbenzeen
dichloorbenzenen
minerale olie
bromoform

5
4,0-5,0

6,7
375

<10
75-
O,8
<1
<5
<15

<0,05
<15
<3,6
<15
<60

0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1

O,6
0,6
O,l
0,1
O,l
0,2
O,9
O,l
O,l
O,l
O,l
O,6

O,6

O,l

O,6
<1,8
<100
O,2

Toelichting bij tabel:

• : overschrijding van de streefwaarde

15
3,5-4,5

5,3
230

<10
80'
O,8
2,0-
<5
<15

0,05
<15
<3,6
<15
<60

O,2
0,3
0,3
O,3
0,3
0,08

O,6
O,6
O,l
O,l
O,l
0,2
0,9
0,1
O,l
O,l
0,1
0,6

O,6

0,1

O,6
<1,8
<100
0,2

("g/D

22
3,5-4,5

5,3
120

<10
45

O,8
2,2-
<5
<15

<0,05
<15
<3,6
<15
<60

0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,15'

O,6
0,6
O,l
O,l
O,l
O,2
O,9
0,1
O,l
0,1
O,l
O,6

O,6

0,1

O,6
<1,8
<100
O,2

40
3,5-4,5

5,4
230

<10
45

O,8
2,0-
<5
<15

O,05
<15
<3,6
<15
<60

0,27-
0,3
0,3
0,3
O,3
0,11'

O,6
O,6
O,l
O,l
0,1
0,2
O,9
O,l
<0,1
0,1
0,1
O,6

O,6

O,l

O,6
<1,8
<100
0,2

bassin*
n.v.t
7,0
180

<10
<45
O,8
<1
<5
<15

<0,05
<15
<3,6
<15
<60

0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,08

O,6
O,6
0,1
0,1
O,l
O,2
O,9
O,l
O,l
O,l
0,1
O,6

O,6

0,1

O,6
<1,8
<100
0,2

toetsingswaarden Gig/1)

S-
waarde

10
50
0,4
1

20
15

0,05
15
S
15
65

0,2
7
4

0,2
6

0,1

7
7

0,01
0,01
0,01
0,01
0,8

0,01
0,01
0,01
0,01
24

6

0,01

7
3

50
#

'/!

{S+D

35
338
3
16
60
45

0,17
45
153
45
433

15
504
77
35
153
35

453,5
204
5
10
10

500
40
20
5

150
65
262

203

2,5

94
27
325
#

I-
waarde

60
625
6
30
100
75
0,3
75
300
75
800

30
1000
150
70
300
70

900
400
10
20
20

1000
80
40
10

300
130
500

400

5

180
50
600
#

* : gehalten getoetst aan STI-waarden grondwater

•• : overschrijding van de toetsingswaarde voor nader onderzoek

••• : overschrijding interventiewaarde

Verkennend bodem- en asbestonderzoek; Heesweg /Achterweiweg te Raalte 10
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4 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN

In opdracht van de Gemeente Raalte is in augustus 2008 door Hunneman Milieu-Advies
een verkennend bodemonderzoek in combinatie met een verkennend asbestonderzoek
uitgevoerd op het perceel hoek Heesweg / Achterweiweg te Raalte.

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen bestemmingswijziging
en heeft tot doel aan te geven of op de locatie redelijkerwijs wel/geen sprake is van
bodemverontreiniging.

4.1 Vaste bodem en grondwater onverdacht terrein

Tijdens het veldonderzoek zijn, met uitzondering van enkele puinbijmengingen, op of in
de bodem zintuiglijk geen indicaties waargenomen die duiden op de mogelijke
aanwezigheid van bodemverontreiniging. Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal op
of in de bodem aangetroffen.

In de mengmonsters van de bovengrond_ (MM-01 t/m MM-05) zijn, met uitzondering van
licht verhoogde gehalten aan BOX in MM-01 en MM-05, geen gehalten aangetoond
boven de streefwaarden. De aangetoonde gehalten aan BOX overschrijden de
streefwaarde, maar blijven beneden de norm waarboven conform de NEN 5740 een
uitsplitsing op organochloorverbindingen dient plaats te vinden (3 mg/kg d.s.).

In de mengmonsters van de ondergrond (MM-01 A t/m MM-05A) zijn, met uitzondering
van een licht verhoogd gehalte aan minerale olie in MM-04A, geen gehalten aangetoond
boven de streefwaarden. Het aangetoonde gehalten aan minerale olie overschrijdt de
streefwaarde maar blijft beneden de toetsingswaarde voor nader onderzoek.

In de mengmonsters van de geroerde bovengrond (RE-01 t/m RE-03) is analytisch geen
asbest aangetoond boven de detectiegrens (2 mg/kg d.s.).

In het grondwater (peilbuizen 5, 15, 22 en 40) zijn licht verhoogde gehalten aan barium,
chroom, benzeen en/of naftaleen aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden de
streefwaarden, maar blijven beneden de toetsingswaarden voor nader onderzoek. Van de
overig geanalyseerde parameters zijn geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden.

4.2 Vaste bodem en (regen)-water mestbassin

In de grondwal rondom het voormalige mestbassin zijn zintuiglijk geen indicaties
waargenomen die duiden op de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging.

In de mengmonsters van de grondwal rondom het voormalige mestbassin (W-l en W-2)
zijn, van de geanalyseerde parameters, geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden.

In het (regen)-water uit het voormalige mestbassin zijn geen gehalten aangetoond boven
de streefwaarden.

Verkennend bodem- en asbestonderzoek; Heesweg/Achterweiweg te Raalte \ \
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4.3 Conclusies en aanbevelingen

Tijdens het veldonderzoek zijn, met uitzondering van enkele puinbijmengingen, op of in
de bodem zintuiglijk geen indicaties waargenomen die duiden op de mogelijke
aanwezigheid van bodemverontreiniging. Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal op
of in de bodem aangetroffen.

In de vaste bodem zijn lokaal licht verhoogde gehalten aan BOX en/of minerale olie
aangetoond. Li het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan zware metalen en/of
vluchtige aromaten aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden de streefwaarden
maar vormen geen aanleiding tot nader onderzoek.

In de grondwal rondom het voormalige mestbassin zijn geen gehalten aangetoond boven
de streefwaarden. In het (regen)-water uit het voormalige mestbassin geen gehalten boven
de streefwaarden voor grondwater aangetoond.

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan naar onze mening, vanuit milieuhygienisch
oogpunt, geen bezwaren voor de voorgenomen bestemmingswijziging.

Verkennend bodem- en asbestonderzoek; Heesweg /Achterweiweg te Raalte \ 2
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Projectnummer: 2008724

Boring: 1 boormeester MH

weiland
Zand, matig fijn,
zwak siltig, matig
humeus, sporen
puin, donkerbnjin

Boring: 2

50-

boormeester MH

weiland
Zand, matig fijn,
zwak siltig, matig
humeus, sporen
puin, donkerbruin

>>HUNNEMAN

Boring: 3

M I L I E U - A D V I E S

boormeester MH

weiland
Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
humeus, bruin

Boring: 4 boormeester MH

o wetland

zwak siltig, matig

_50 donkerbruin

11
ii
ii
ii
11

-
50-

•

100-

:

150-

-

.

-

•

.

-

400-

.

450-

-

Boring

•! ;

......... s,

: 5 boormeester MH

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

Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
roesthoudend,
llchtbruin,
ongeroerde bodem

Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
roesthoudend,
lichtbruin-grijs

Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
roesthoudend,
llchtbruin

Zand, zeer fijn,
matig siltig, grijs

Boring: 6 boormeester MH

weiland
Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
tiumeus, bruin

Projectnaam: NENA/OA Heesweg / Achterweiweg te Raalte



Projectnummer: 2008724

Boring: 7

100-

150-

200-

boormeester MH

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

Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
humeus, bruin

Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
roesthoudend,
lichtbruin,
ongeroerde bodem

iSUNNEMAN
M I L I E U - A D V I E S

Boring: 8 boormeester MH

weiland
Zand, matig fijn,
zwak siltig, matig
humeus, sporen
puin, donkerbruin

Boring: 9 boormeester MH

50-

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

1

Boring: 10 boormeester MH

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

Boring: 11 boormeester MH Boring: 12 boormeester MH

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

weiland
Zand, matig fijn,
zwak siltig, matig
humeus, sporen
puin, donkerbruin

Projectnaam: NEN/VOA Heesweg / Achterweiweg te Raalte
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Boring: 13 boormeester MH Boring: 14 boormeester MH

y I L I E U - A D V I E S

Boring: 15 boormeester MH

100-

150-

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

Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
roesthoudend,
lichtgeel,
ongeroerde bodem

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

100-

150-

250-

400-

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

Zand, matig fijn,
zwak siltig, matig
roesthoudend,
lichtbruin,
ongeroerde bodem

Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
roesthoudend,
lichtgeel

Zand. matig fijn,
zwak siltig,
llchtbruin

Boring: 16 boormeester MH Boring: 17 boormeester MH Boring: 18 boormeester

50-

welland
Zand, matig fijn,
zwak siltig, matig
humeus, sporen
puin, donkerbruin

weiland
Zand, matig fijn,
zwak siltig, matig
humeus, sporen
puin, donkerbruin

50-

MH

weiland
Zand, matig fijn,
zwak siltig, matig
humeus, sporen
puin, donkerbruin

Projectnaam: NEN/VOA Heesweg / Achterweiweg te Raalte
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Boring: 19 boormeester MH

weiland
Zand, matig fijn,
zwak siltig, matig
humeus, sporen
puin, donkerbruin

Boring: 20 boormeester MH

50-

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

M I L I E U - A D V I E S

Boring: 21

50-

boormeester

weiland

MH

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

Boring: 22 boormeester MH Boring: 23

"

50-

.

-

150-

.

200-

300-

•

II

|| 400-

II

II
U 450-

*-

JE

weiland
Zand, matig fijn,
zwak siltig, matig
humeus, sporen
puin, donkerbruin

Zand, matig fijn,
zwak siltig, matig
roesthoudend,
lichtbruin,
ongeroerde bodem

Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
roesthoudend,
lichtgnjs

Zand, matig fijn,
zwak siltig,
sporen roest,
llchtbruin

.
-

.

100-

.

-
150-

••• v -

boormeester

weiland

MH Boring: 24 boormeester MH

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

Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
roesthoudend,
lichtgeel,
ongeroerde bodem

weiland
Zand, matig fijn,
zwak siltig, matig
humeus, sporen
puin, donkerbruin

Projectnaam: NEN/VOA Heesweg / Achterweiweg te Raalte



Projectnummer: 2008724
~

HUNNEMAN
M I L I E U - A D V I E S

Boring: 25 boormeester MH

50-

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

Zand, matig fijn,
zwak siltig, matig
roesthoudend,
lichtbruin-geel,
ongeroerde bodem

Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
roesthoudend,
llchtbruin-grijs

Boring: 26 boormeester MH Boring: 27 boormeester MH

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

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

Boring: 28 boormeester MH

100-

weiland
Zand, matig fijn,
zwak siltig, matig
humeus. sporen
puin, donkerbruin

Zand, matig fijn,
zwak siltig, matig
roesthoudend,
lichtgrijs,
ongeroerde bodem

Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
roesthoudend,
llchtgeel-grijs
Zand. matig fijn,
zwak siltig, matig
roesthoudend,
lichtgrijs

Boring: 29 boormeester

weiland

MH Boring: 30

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

150-

boormeester MH

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

Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
grindig, sporen
roest, grijs,
ongeroerde bodem

Zand, matig fijn,
zwak siitig, zwak
grindig, resten
planten, sporen
roest, grijs

Projectnaam: NEN/VOA Heesweg / Achterweiweg te Raalte



Projectnummer: 2008724

Boring: 31 boormeester MH Boring: 32
weiland
Zand, matig fijn,
zwak siltig, matig
humeus,
donkerbruin

50-

boormeester MH

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

j^'AHUNNEMAN
'." s M IL IEU-ADVI 'ES

Boring: 33 boormeester MH

100-

150-

200-

oroenstrook
Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
humeus, sterk
grindig, bruin

Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
humeus, bruin

Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
roesthoudend,
lichtgeel,
ongeroerde bodem

Boring: 34 boormeester MH Boring: 35 boormeester MH Boring: 36 boormeester MH

grind

Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
humeus, bruin

Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
humeus, bruin

weiland
Zand, matig fijn,
zwak siftig, matig
humeus, sporen
puin, donkerbruin

Projectnaam: NEN/VOA Heesweg / Achterweiweg te Raalte



Projectnummer: 2008724

Boring: 37 boormeester MH

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

Boring: 38 boormeester MH

weiland

50-

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

"</ M I L I E U - A D V I E S

Boring: 39 boormeester MH

weiland
Zand, matig fijn,
zwak siltig, matig
humeus, sporen
puin, donkerbruin

Boring: 40 boormeester MH

50-

100-

.

150-

.
-

200-

:
TT 300-|J JUU

"
,,
II

350-

II

s :

.Y.Y.Y.Y: ; :

'*.' • • • • • • • ;

weiland
Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
humeus, zwak
roesthoudend,
bruin

Zand, matig fijn,
zwak siltig, matig
roesthoudend,
lichtbruin-geel,
ongeroerde bodem

Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
roesthoudend,
lichtgeel

Zand, matig fijn,
zwak siltig,
lichtgrijs

Projectnaam: NEN/VOA Heesweg / Achterweiweg te Raalte



Projectnummer: 2008724

Boring: W1 boormeester MH

groenstrook
Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
humeus, zwak
grindig, zwak
roesthoudend,
bruin

.^HUNNEMAN
'"'V " " ^ M I L I E U - A D V I E S

Boring: W2 boormeester MH

oroenstrook

50-

Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
humeus, zwak
roesthoudend,
bruin

Projectnaam: NEN/VOA Heesweg / Achterweiweg te Raalte
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Analyserapport

HUNNEMAN MILIEU ADVIES
de heer S. Hunneman
Postbus 253
8100 AG RAALTE

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15-3194 AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700 • Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Blad 1 van 17

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer

Hoogvliet, 21-08-2008

NENA/OA Heesweg/Achterweiweg Raalte
2008724
11345715, versie nummer: 1

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 2008724.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 17 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

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

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

Hoogachtend,

drs/0.
Mana

. van der Wart
Director Environmental

ALCONTROL. B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM 1SO/1EC 17025:2005 ONDER NR. L 029

"iKffJi **-ONZE VaERKZAAMHEDEW WORDEN UrT<^VOERO OHl>ER DE ALGEMENE VOORWAARTSN GEOEPONEERD Bit DE K/W-iER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM 1NSCHRUV1NG
B ft I H7H HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAf<t 24265286



HUNNEMAN MILIEU ADVIES

de heer S. Hunneman Analyserapport
Blad2van 17

Projectnaam NEN/VOA Heesweg/Achterweiweg Raalte

Projectnummer 2008724

Rapportnummer 11345715 " 1

Orderdatum 12-08-2008

Startdatum 12-08-2008

Rapportagedatum 21-08-2008

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%

g
g

S
S
S

88.3
<1

Geen

89.9
<1

Geen

91.3
<1

Geen

89.1
<1

Geen

90.8
<1

Geen

organische stof (gloeiverlies) %vdDS S 4.8 5.1 5.1 5.0 4.6

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS 3.5 4.2 4.4 3.0 2.6

METALEN
arseen
barium
cadmium
chroom
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

S
S
S
s
s
s
s
s
s
s
s

<5
<20

<0.5

<3
13

O.15
16
<3
<5
25

<5
<20

<0.5

<3
15

<0.15
19
<3
<5
29

<5
<20

<0.5

<3
11

<0.15
16
<3
<5
22

<5
<20

<0.5

<3
12

<0.15
16
<3
<5
27

<5
<20

<0.5

<3
16

<0.15

<3
<5
28

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S
fenantreen mg/kgds S
antraceen mg/kgds S
fluoranteen mg/kgds S
benzo(a)antraceen mg/kgds S
chryseen mg/kgds S
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S
benzo(a)pyreen mg/kgds S
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S
pak-totaal(IOvanVROM) mg/kgds S
pak-totaal(IOvanVROM) mg/kgds S
(0.7 factor)

O.01
0.01

<0.01
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.16 "
0.17 *

<0.01
<0.01
<0.01

0.03
0.01
0.01

<0.01
<0.01
O.01
<0.01

0.10 :

<0.01

0.01
<0.01
0.05
0.03
0.03
0.02
0.03
0.02
0.03
0.22 "
0.23 "

<0.01
<0.01
<0.01
0.02

<0.01
0.01

<0.01

<0.01
<0.01
<0.01

0.09

<0.01

<0.01
<0.01
0.02
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.02

0.12 :

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 <2 <2 <2 <2 <2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

Mummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM-01 1-01 t/m 8-01

MM-02 9-01 t/m 16-01

MM-03 17-01 t/m 24-01

MM-04 25-01 t/m 32-01

MM-05 33-01 t/m 40-01

[0-50]

[0-50]

[0-50]

[0-50]

[0-50]

i l f l?f i

Paraaf :
ALCONTROL B.V. IS GEACCREOITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTEtOE CRtTERtA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/EC \ 7025:2005 ONDER NR. L 028

AL QN2E WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMP.NE VOORWAARDEK GEOEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHAMOEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRUVING
HANDH-SflEGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286



HUNNEMAN MILIEU ADVIES

de heer S. Hunneman Analyserapport
BladSvan 17

Projectnaam NEN/VOA Heesweg/Achterweiweg Raalte

Projectnummer 2008724

Rapportnummer 11345715 "

Analyse

PCB 52

PCB 101

PCB 118
PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7)

som PCB (7) (0.7 factor)

Eenheid

Mg/kgds
Mg/kgds
Mg/kgds
Mg/kgds

Mg/kgds

Mg/kgds

Mg/kgds

Mg/kgds

1

Q

S

s
s
s
s
s
s
s

Orderdatum 12-08-2008

Startdatum 12-08-2008

Rapportagedatum 21-08-2008

001

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<14

9.8

002

<2

<2

<2

<2

<2

<2
<14

9.8

003

<2

<2

<2

<2

<2

<2
<14

9.8

004

<2
<2

<2

<2

<2

<2

<14

9.8

005

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<14

9.8

EOX mg/kgds 0.4 <0.3 <0.3 <0.3 0.7

MINERALE OLIE

fractieC10-C12

fractieC12-C22

fractieC22-C30

fractieC30-C40

totaal olie C10 - C40

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

6

<5

<5

8

<20

<5
<5

<5

<5
<20

<5
<5

6
9

<20

<5

<5

<5
<5

<20

<5
<5

<5

<5
<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
eenQ.

Nummer

001

002

003

004

005

Monstersoort

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Monsterspecificatie

MM-01 1-01 t/m 8-01

MM-02 9-01 t/m 16-01

MM-03 17-01 t/m 24-01

MM-04 25-01 t/m 32-01

MM-05 33-01 t/m 40-01

[0-50]

[0-50]

[0-50]

[0-50]

[0-50]

R u f l ! m

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDfTEERO VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOflEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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HUNNEMAN MILIEU ADVIES

de heer S. Hunneman Analyserapport
Blad4van 17

Projectnaam NEN/VOA Heesweg/Achterweiweg Raalte

Projectnummer 2008724

Rapportnummer 11345715 " 1

Orderdatum 12-08-2008

Startdatum 12-08-2008

Rapportagedatum 21-08-2008

Monster beschrijvingen

001

002

003

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

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

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

004

005

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

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

Voetnoten

De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden.

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS OE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOflEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL GNZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERO ONDER DE ALGEMEME VOORWAAROEN GEDEPONEERO BU D£ KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRUVING
HANOB.SREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286



HUNNEMAN MILIEU ADVIES

de heer S. Hunneman Analyserapport

Projectnaam NEN/VOA Heesweg/Achterweiweg Raalte

Projectnummer 2008724

Rapportnummer 11345715 - 1

Blad5van17

Orderdatum 12-08-2008

Startdatum 12-08-2008

Rapportagedatum 21-08-2008

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

organische stof (gloeiverlies

gew.-%

g
g

i) % vd DS

S
S
s

s

93.6
<1

Geen

1.2

95.1
<1

Geen

1.0

94.8
<1

Geen

0.9

89.3
<1

Geen

0.7

93.5
<1

Geen

1.4

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS 1.4

METALEN
arseen
barium
cadmium
chroom
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

S
S
S
s
s
s
s
s
s
s
s

<5
<20
O.5
<15
<3

<10
<0.15

<13
<3
<5

<20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
fenantreen
antraceen
fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(k)fluoranteen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(1 ,2,3-cd)pyreen
pak-totaal (10 van VROM)
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0 1 11

0.07 "

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 <2

<5
<20
<0.5
<15
<3

<10
<0.15

<13
<3
<5

<20

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
O.01
<0.01
O.01
<o.r
0.07 :

<2

1.1

<5
<20

<0.5

<3

O.15

<3
<5

<20

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.1
0.07 '

<2

1.5

<5
<20

<0.5

<3

<0.15

<3
<5

<20

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.1
0.07 '

<2

1.2

<5
<20

<0.5

<3

<0.15

<3

<5
<20

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.1
0.07 :

<2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
eend.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM-01A 5+7-02 t/m 04 [50-200]

007 Grond (AS3000) MM-02A 13+15-02 t/m 04 [50-200]

008 Grond (AS3000) MM-03A 22+23-02 t/m 04 [50-200]

009 Grond (AS3000) MM-04A 25+28+30-02 t/m 04 [50-200]

010 Grond (AS3000) MM-05A 33+40-02 t/m 04 [50-200]

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREOITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDIT ATIE GESTELDE CRTTERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/KG 17035:2005 ONDER NR. L 028
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HUNNEMAN MILIEU ADVIES

de heer S. Hunneman Analyserapport
Blad6 van 17

Projectnaam NEN/VOA Heesweg/Achterweiweg Raalte

Projectnummer 2008724

Rapportnummer 11345715 "

Analyse

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7)

som PCB (7) (0.7 factor)

Eenheid

Mg/kgds
Mg/kgds
Mg/kgds
Mg/kgds
Mg/kgds
Mg/kgds
Mg/kgds
Mg/kgds

1

Q

S

s
s
s
s
s
s
s

Orderdatum 12-08-2008

Startdatum 12-08-2008

Rapportagedatum 21-08-2008

006

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<14

9.8

007

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<14

9.8

008

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<14

9.8

009

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<14

9.8

010

<2
<2

<2
<2

<2

<2

<14

9.8

EOX mg/kgds S <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

MINERALE OLIE
fractieC10-C12
fractieC12-C22
fractieC22-C30
fractieC30-C40
totaal olie C10 - C40

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

<5
<5
<5
<5

<20

<5
<5
<5
<5

<20

<5

<5

<5

<5

<20

<5
8

11

7

30

<5

<5

<5

<5

<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

Nummer

006

007

008

009

010

Monstersoort

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Monsterspecificatie

MM-01A 5+7-02 t/m 04

MM-02A 13+15-02 t/m 04

MM-03A 22+23-02 t/m 04

MM-04A 25+28+30-02 t/m 04

MM-05A 33+40-02 t/m 04

[50-200]

[50-200]

[50-200]

[50-200]

[50-200]

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DC DOOR DE RAAD VOOR ACCREOtTATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IE C 17025:2005 ONOER NR. L 02B

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WOROEN UITGEVOERD ONOER DE ALGEMENE VOORWAROEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM rNSCHRUVING
HANDELSRC-GISTCR KVK ROTTERDAM 2-1265286



HUNNEMAN MILIEU ADVIES

de heer S. Hunneman Analyserapport
Blad7van 17

Projectnaam NEN/VOA Heesweg/Achterweiweg Raalte

Projectnummer 2008724

Rapportnummer 11345715 ' 1

Orderdatum 12-08-2008

Startdatum 12-08-2008

Rapportagedatum 21-08-2008

Monster beschrijvingen

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

007

008

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

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

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

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

Voetnoten

De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden.
De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

Paraaf:

flui t n?H

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDIT AT1E GSSTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONOER NR. L 02B

M- ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UlTGEVOeRD ONDER DE ALGEMENE VOORWAAROEN GEDEPONEERD 8U OE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM WSCHRUVING
"ANOELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286



HUNNEMAN MILIEU ADVIES

de heer S. Hunneman Analyserapport
BladSvan 17

Projectnaam NEN/VOA Heesweg/Achterweiweg Raalte

Projectnummer 2008724

Rapportnummer 11345715 " 1

Orderdatum 12-08-2008

Startdatum 12-08-2008

Rapportagedatum 21-08-2008

Analyse Eenheid Q 011 012

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%

g
g

s
s
s

92.0

<1
Geen

93.2
<1

Geen

organischestof(gloeiverlies) %vdDS S 3.1 3.5

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS 1.3 2.0

METALEN
arseen
barium
cadmium
chroom
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

S
S
S
s
s
s
s
s
s
s
s

<5
<20
<0.5
<15

<3
<10

<0.15
<13
<3
<5

<20

<5
<20
<0.5
<15
<3

<10
<0.15

<13
<3
<5

<20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S
fenantreen mg/kgds S
antraceen mg/kgds S
fluoranteen mg/kgds S
benzo(a)antraceen mg/kgds S
chryseen mg/kgds S
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S
benzo(a)pyreen mg/kgds S
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S
(0.7 factor)

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<o.r
0.07 :

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.1 '
0.07 :

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 MS/kgds <2 <2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
eenQ.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) W-1 westwand mestbassin

012 Grond (AS3000) W-2 oostwand mestbassin

n u t nit,Hufl I I17H

Paraaf:
ALCONTROL B.V. fS GEACCREDITEERD VOL GENS 0£ DOOR DE RAAD VOOR ACCREDIT ATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

**- GNZE VyERKZAAMHEOEN VVORDEN UITGEVOERD ONOER DE ALGGMENE VOORWAAROEN GEDEPONEERD BU OE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM IMSCHRUVING
HANDELSREGISTER. KVK ROTTERDAM 24265286



HUNNEMAN MILIEU ADVIES

de heer S. Hunneman Analyserapport
Blad9van 17

Projectnaam NENA/OA Heesweg/Achterweiweg Raalte

Projectnummer 2008724

Rapportnummer 11345715 - 1

Analyse

PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
som PCB (7)
som PCB (7) (0.7 factor)

Eenheid

Mg/kgds
Mg/kgds
Mg/kgds
Mg/kgds
Mg/kgds
Mg/kgds
Mg/kgds
Mg/kgds

Q

S

S

S

s
s
s
s
s

011

<2
<2
<2
<2
<2
<2

9.8

Orderdatum 12-08-2008

Startdatum 12-08-2008

Rapportagedatum 21-08-2008

012

<2
<2
<2
<2
<2
<2

9.8

EOX

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12 - C22
fractie C22 - C30
fractie C30-C40
totaalolieC10-C40

mg/kgds S

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

<0.3

<5
<5
<5
<5

<20

<0.3

<5
<5

<5
<5

<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
eend.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011

012

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

W-1 westwand mestbassin

W-2 oostwand mestbassin

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITAT!E GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR, L 028

HANDB.Sr«cGISTER:KVK ROTTERDAM 24865286



HUNNEMAN MILIEU ADVIES

de heer S. Hunneman Analyserapport
Blad10van17

Projectnaam NEN/VOA Heesweg/Achterweiweg Raalte

Projectnummer 2008724

Rapportnummer 11345715 • 1

Orderdatum 12-08-2008

Startdatum 12-08-2008

Rapportagedatum 21-08-2008

Monster beschrijvingen

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

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

Voetnoten

De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden.
De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

Paraaf: 1-
ALCONTROL B.V. IS GEACCREOITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREOrtATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOfiEC 17025:2005 ONOER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UtTGEVOERD ONDER OE ALGEMENE VGORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAAflER VAN KOOPHANDEL EN FABREKEN TE ROTTERDAM INSCHRUWJG
HANOEtSREGlSTER; KVK ROTTERDAM 24265286



HUNNEMAN MILIEU ADVIES

de heer S. Hunneman Analyserapport
Blad11 van 17

Projectnaam NENA/OA Heesweg/Achterweiweg Raalte Orderdatum 12-08-2008

Projectnummer 2008724 Startdatum 12-08-2008

Rapportnummer 11345715 " 1 Rapportagedatum 21-08-2008

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

lutum (bodem)

arseen

barium

cadmium

chroom

kobalt

koper

kwik

lood

molybdeen

nikkel

zink
naftaleen

fenantreen

antraceen
fluoranteen

benzo(a)antraceen

chryseen

benzo(k)fluoranteen

benzo(a)pyreen

benzo(ghi)peryleen

indeno(1,2,3-cd)pyreen

pak-totaal (10 van VROM)

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7)

som PCB (7) (0.7 factor)

EOX

Monstersoort

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grand (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grand (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Relatie tot norm

Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A. Grond
(AS3000): conform AS3010-2

Conform AS3000, NEN 5709

Idem

Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-6

Conform AS3010-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Conform AS3010-8, NEN-ISO 16772 ontsluiting: NEN 6961

Conform AS3010-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961

Idem

Idem

Idem

Conform AS3010

Conform AS3010-9

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Conform AS3020

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Conform AS3010-10

Paraaf:
ALCONTROL BV. IS GEACCREOITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLASORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN LirTGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU 0€ KAMER VAN KOQPHANDEL EM FABRIEKEN TE ROTTERDAM 1MSCHRUVING
HANOELSREGISTFR KVK ROTTERDAM 24265286



HUNNEMAN MILIEU ADVIES

de heer S. Hunneman Analyserapport
Blad12van17

Projectnaam NENA/OA Heesweg/Achterweiweg Raalte

Projectnummer 2008724

Rapportnummer 11345715 - 1

Analyse Monstersoort

totaalolieC10-C40

Monster

001
001
001
001
001
001
001
001
002
002
002
002
002
002
002
002
003
003
003
003
003
003
003
003
004
004
004
004
004
004
004
004

Barcode

Y1 468450

Y1468453

Y1468455

Y1 468457

Y1 468458

Y1468461

Y1468462

Y1468463

Y1467943

Y1 467957

Y1 467962

Y1 467964

Y1467966

Y1 468446

Y1 468447

Y1468460

Y1 467934

Y1467946

Y1467955

Y1 467956

Y1467959

Y1 467968

Y1 468967

Y1468974

Y1468964

Y1468972

Y1468975

Y1471180

Y1471183

Y1 471 191
Y1 471 198

Y1 471 199

Grond (AS3000)

Aanlevering

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

13-08-2008

13-08-2008

13-08-2008

13-08-2008

13-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

13-08-2008

13-08-2008

13-08-2008

12-08-2008

13-08-2008

12-08-2008

13-08-2008

13-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

Monstername

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

13-08-2008

13-08-2008

13-08-2008

13-08-2008

13-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

13-08-2008

13-08-2008

13-08-2008

12-08-2008

13-08-2008

12-08-2008

13-08-2008

13-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

Orderdatum 12-08-2008

Startdatum 12-08-2008

Rapportagedatum 21-08-2008

Relatie tot norm

Conform AS3010-11

Verpakking

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

Theoretische monsternamedatum

Theoretjsche monsternamedatum

Theoretische monstemamedatum

Theoretische monstemamedatum

Theoretische monsternamedatum

Theoretische monstemamedatum

Theoretische monsternamedatum

Theoretische monsternamedatum

Theoretjsche monsternamedatum

Theoretische monsternamedatum

Theoretische monsternamedatum

Theoretische monsternamedatum

Theoretische monsternamedatum

Theoretische monstemamedatum

Theoretische monsternamedatum

Theoretische monsternamedatum

Theoretische monsternamedatum

Theoretische monsternamedatum

Theoretische monstemamedatum

Theoretische monstemamedatum

Theoretische monsternamedatum

Theoretische monstemamedatum

Theoretische monsternamedatum

Theoretische monsternamedatum

Theoretische monsternamedatum

Theoretische monstemamedatum

Theoretische monsternamedatum

Theoretische monstemamedatum

Theoretische monsternamedatum

Theoretische monsternamedatum

Theoretische monsternamedatum

Theoretische monsternamedatum

ram

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR OE RAAO VOOR ACCREDIT ATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORtA CONFORM ISOflEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN IJITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAAROEN GEDEPONEERO BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EH FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRUVING
HANDELSREGISTFR KVK ROTTERDAM 2-1265286



HUNNEMAN MILIEU ADVIES

de heer S. Hunneman Analyserapport
Blad13van17

Projectnaam NEN/VOA Heesweg/Achterweiweg Raalte

Projectnummer 2008724

Rapportnummer 11345715 " 1

Monster

005
005
005
005
005
005
005
005
006
006
006
006
006
006
007
007
007
007
007
007
008
008
008
008
008
008
009
009
009
009
009
009
009
009
009
010

Barcode

Y1 471 152
Y1 471 192

Y1471194

Y1 471 195
Y1 471 197

Y1471201

Y1 471 205
Y1 471 209
Y1 468448

Y1468451

Y1 468452
Y1468454

Y1468456
Y1468459

Y1467948
Y1467954

Y1 467972

Y1468444
Y1 468445

Y1 468449
Y1468976

Y1 468977

Y1 468978

Y1468979
Y1 468980

Y1468981
Y1468960

Y1468963
Y1468965

Y1 468966
Y1468968

Y1468969

Y1 468970
Y1468971

Y1468973

Y1 471 173

Aanlevering

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008
12-08-2008
12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008
12-08-2008

12-08-2008
12-08-2008

12-08-2008
12-08-2008

12-08-2008
12-08-2008

13-08-2008
13-08-2008

13-08-2008

12-08-2008
12-08-2008

12-08-2008
13-08-2008

13-08-2008
13-08-2008

13-08-2008
13-08-2008

13-08-2008

12-08-2008
12-08-2008
12-08-2008

12-08-2008
12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008
12-08-2008

12-08-2008

Monstername

12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008
12-08-2008

12-08-2008
12-08-2008

12-08-2008
12-08-2008

12-08-2008
12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008
12-08-2008
12-08-2008

13-08-2008
13-08-2008
13-08-2008

12-08-2008

12-08-2008
12-08-2008
13-08-2008

13-08-2008
13-08-2008

13-08-2008
13-08-2008

13-08-2008

12-08-2008
12-08-2008
12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008
12-08-2008

12-08-2008

12-08-2008
12-08-2008
12-08-2008

Verpakking

ALC201
ALC201

ALC201

ALC201
ALC201
ALC201

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201

ALC201
ALC201
ALC201

ALC201

ALC201
ALC201

ALC201

ALC201

ALC201
ALC201

ALC201

ALC201

ALC201
ALC201
ALC201

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201

ALC201
ALC201

ALC201

ALC201
ALC201

ALC201
ALC201

Orderdatum 12-08-2008

Startdatum 12-08-2008

Rapportagedatum 21-08-2008

Theoretische monstemamedatum

Theoretische monsternamedatum

Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum

Theoretische monsternamedatum

Theoretische monsternamedatum

Theoretische monstemamedatum

Theoretische monsternamedatum
Theoretische monstemamedatum

Theoretische monstemamedatum
Theoretische monstemamedatum
Theoretjsche monsternamedatum

Theoretische monstemamedatum

Theoretische monstemamedatum

Theoretische monsternamedatum
Theoretische monstemamedatum

Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum

Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum

Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum

Theoretische monstemamedatum

Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monstemamedatum

Theoretische monstemamedatum

Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum

Theoretjsche monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum

Theoretische monsternamedatum
Theoretische monstemamedatum

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE OOOR OE RAAO VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRtTERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOAEC 17025:2005 ONDER NR. L 026

"IKIPH **•ONZE 'WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONOER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEOEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANOEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRUVING
D A I IMfl HAMDB.SREGISTER.. «V* ROTTERDAM 3-1285286



HUNNEMAN MILIEU ADVIES

de heer S. Hunneman Analyserapport
Blad14van17

Projectnaam NENA/OA Heesweg/Achterweiweg Raalte

Projectnummer 2008724

Rapportnummer 11345715 - 1

Orderdatum 12-08-2008

Startdatum 12-08-2008

Rapportagedatum 21-08-2008

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

010 Y1471185 12-08-2008 12-08-2008 ALC201 Theoretische monsternamedatum
010 Y1471189 12-08-2008 12-08-2008 ALC201 Theoretische monsternamedatum

010 Y1471190 12-08-2008 12-08-2008 ALC201 Theoretische monstemamedatum

010 Y1471193 12-08-2008 12-08-2008 ALC201 Theoretische monsternamedatum
010 Y1471206 12-08-2008 12-08-2008 ALC201 Theoretische monsternamedatum
011 Y1468297 12-08-2008 12-08-2008 ALC201 Theoretische monstemamedatum

012 Y1471176 12-08-2008 12-08-2008 ALC201 Theoretische monsternamedatum

Paraaf:

R«A! EI79

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS OE OOOR OE RAAO VOOR ACCREDIT ATIE GESTELOE CRtTERIA VOOR TESTLABORATORiA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRUVING
HANDELSneGISTER. KVK ROTTERDAM 2426S2S6



HUNNEMAN MILIEU ADVIES

de heer S. Hunneman Analyserapport
Blad15van17

Projectnaam NEN/VOA Heesweg/Achterweiweg Raalte

Projectnummer 2008724

Rapportnummer 11345715 " 1

Orderdatum 12-08-2008

Startdatum 12-08-2008

Rapportagedatum 21-08-2008

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

001
MM-01 1-01 t/m 8-01 [0-50]

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne Standaard.

0.118

0.088

0.058

0.028

-0.002
LJ

1 2.0'
C10=1.7min.

C12=2.3min.

1 4.0 '
C22 = 3.7min.

C30=4.7min.

6.0
C40 = 5.8min.

8.0
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ALcontrol Laboratories

HUNNEMAN MILIEU ADVIES

de heer S. Hunneman Analyserapport
Blad16van17

Projectnaam NEN/VOA Heesweg/Achterweiweg Raalte

Projectnummer 2008724

Rapportnummer 11345715 ' 1

Orderdatum 12-08-2008

Startdatum 12-08-2008
Rapportagedatum 21-08-2008

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

003

MM-03 17-01 t/m 24-01 [0-50]

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne Standaard.

0.118

0.088

0.058

0.028

-0.002
iJL

C10=1.3min.
C12 = 2.1 min.

14.0 ' 6.0
C22 = 3.9min.

C30=5.0min.

1 8.0
C40 = 7.1 min.

QLIBIHQUA i m
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HUNNEMAN MILIEU ADVIES

de heerS. Hunneman Analyserapport
Blad17van17

Projectnaam NENA/OA Heesweg/Achterweiweg Raalte

Projectnummer 2008724

Rapportnummer 11345715 " 1

Orderdatum 12-08-2008

Startdatum 12-08-2008

Rapportagedatum 21-08-2008

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

009
MM-04A 25+28+30-02 t/m 04 [50-200]

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne Standaard.

0.118

0.088

0.058

0.028

-0.002
2.0 ,T 6.0 8.0

C10 = 0.8 min. C22 = 3.3min. C40=5.0min.
C12 = 1.8 min. C3Q=4.2min.
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700 • Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Analyserapport

HUNNEMAN MILIEU ADVIES
de heer S. Hunneman
Postbus 253
8100AG RAALTE

Blad 1 van 6

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer

Hoogvliet, 25-08-2008

NEN Heesweg/Achterweiweg Raalte
2008724
11348124, versie nummer: 1

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 2008724.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

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

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

Hoogachtend,

van der Wart
g Director Environmental

H u f l l O

ALCONTROL B.V. IS GEACCREOrTEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAO VOOR ACCREDITATfE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOflEC 17025:2005 ONOER NR. L 028
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HUNNEMAN MILIEU ADVIES

de heer S. Hunneman Analyserapport
Blad 2 van 6

Projectnaam NEN Heesweg/Achterweiweg Raalte

Projectnummer 2008724

Rapportnummer 11348124 - 1

Orderdatum 20-08-2008

Startdatum 20-08-2008

Rapportagedatum 25-08-2008

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
arseen
barium
cadmium
chroom
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

M9/I
M9/I
Mg/l
|jg/l

M9/I
pg/i
M9/I
M9/I
P9/I
M9/I
M9/I

S
S
s
s
s
s
s
s
s
s
s

<10
75

<0.8
<1
<5

<15
<0.05

<15
<3.6
<15
<60

<10
80

<0.8
2.0
<5

<15
<0.05

<15
<3.6
<15
<60

<10
45

<0.8
2.2
<5

<15
<0.05

<15
<3.6
<15
<60

<10
45

<0.8
2.0
<5

<15
<0.05

<15
<3.6
<15
<60

<10
<45

<0.8
<1
<5

<15
<0.05

<15
<3.6
<15
<60

VLUCHTIGEAROMATEN
benzeen \igl\ S
tolueen M9" S
ethylbenzeen pg/l S
o-xyleen Mg/l S
p- en m-xyleen \igH S
xylenen (jg/l S
styreen ug/l S
naftaleen M3/I S

<0.2
<0.3
<0.3
<0.1

<0.2
<0.3
<0.3
0.10

<0.2
<0.3
<0.3
<0.1
O.2
<0.3
<0.3
0.08

<0.2
<0.3
<0.3
<0.1
0.22
<0.3
<0.3
0.15

0.27
<0.3
<0.3
<0.1
0.27
<0.3
<0.3
0.11

<0.2
<0.3
<0.3
<0.1
<0.2
<0.3
<0.3
0.08

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan ug/I S
1,2-dichloorethaan [ig/\ S
1,1-dichlooretheen ug/l S
cis-1,2-dichlooretheen pg/l S
trans-1,2-dichlooretheen ug/l S
som (cis.trans) 1,2- pg/l S
dichloorethenen
som (cis.trans) 1,2- |jg/l S
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan M9/I S
1,1-dichloorpropaan pg/l S
1,2-dichloorpropaan pg/l S
1,3-dichloorpropaan M9/I S
som dichloorpropanen ug/l S
som dichloorpropanen (0.7 MS/I S
factor)

<0.6
<0.6

<0.2

0.14

<0.2
<0.3
<0.3
<0.3
<o.g
0.63

<0.6
<0.6

<0.2

0.14

<0.2
<0.3
<0.3
<0.3
<0.9
0.63

<0.6
<0.6

<0.2

0.14

<0.2
<0.3
<0.3
<0.3
<0.9
0.63

<0.6
<0.6

0.2

0.14

<0.2
<0.3
<0.3
<0.3
<0.9
0.63

<0.6
<0.6

<0.2

0.14

<0.2
<0.3
<0.3
<0.3
<0.9
0.63

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

pb.5

pb. 15

pb.22

pb. 40

Bassin [Inhoud vm. mestbassin]

U

Bvf t lQZB

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE OOOR OE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELOE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOflEC 1TOJ5:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOER
HANDB-SREGISTfR: KVK ROTTERDAM 2426528S



HUNNEMAN MILIEU ADVIES

de heer S. Hunneman Analyserapport
Blad 3 van 6

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Analyse

tetrachlooretheen
tetrachloormethaan
1,1,1-trichloorethaan
1,1 ,2-trichloorethaan
trichlooretheen
chloroform
vinylchloride
bromoform

CHLOORBENZENEN
monochloorbenzeen
1 ,3-dichloorbenzeen
1 ,2-dichloorbenzeen
1 ,4-dichtoort>enzeen

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12
fractie C1 2 -C22
fractie C22 - C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

NEN Heesweg/Achterweiweg Raalte

2008724

11348124 - 1

Eenheid

M9/I

pg/i
M9/I

ug/i
M9/I

M9/I

ug/i
M9/I

ug/i
M9/I
ug/i
M9/I

M9/I

M9/I

ug/i
ug/i
M9/I

Q

s
s
s
s
s
s
s
s

s
s
s
s

s

001

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.6

<0.6

<0.1

<0.2

<0.6

<0.6

<0.6

<0.6

<25

<25

<25

<25

<100

002

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.6

<0.6

<0.1

<0.2

<0.6

<0.6

<0.6

<0.6

<25

<25

<25

<25

<100

Orderdatum 20-08-2008

Startdatum 20-08-2008

Rapportagedatum 25-08-2008

003

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.6

<0.6

<0.1

<0.2

<0.6

<0.6

<0.6

<0.6

<25

<25

<25

<25

<100

004

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.6

<0.6

<0.1

<0.2

<0.6

<0.6

<0.6

<0.6

<25

<25

<25

<25

<100

.005

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.6

<0.6

<0.1

<0.2

<0.6

<0.6

<0.6

<0.6

<25

<25

<25

<25

<100

. i
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
eenQ.

Nummer

001

002

003

004

005

GL

Monstersoort

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

Monsterspecificatie

pb. 5

pb. 15

pb. 22

pb. 40

Bassin [Inhoud vm. mestbassin]

&
fp
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HUNNEMAN MILIEU ADVIES Blad 4 van 6

de heer S. Hunneman Analyserapport

Projectnaam NEN Heesweg/Achterweiweg Raalte Orderdatum 20-08-2008

Projectnummer 2008724 Startdatum 20-08-2008

Rapportnummer 11348124 - 1 Rapportagedatum 25-08-2008

Monster beschrijvingen

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

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

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

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

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

Paraaf:
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ALcontrol Laboratories

HUNNEMAN MILIEU ADVIES

de heer S. Hunneman Analyserapport
Blad 5 van 6

Projectnaam NEN Heesweg/Achterweiweg Raalte

Projectnummer 2008724

Rapportnummer 11348124 " 1

Analyse

arseen

barium

cadmium

chroom

kobalt

koper

kwik

lood

molybdeen

nikkel

zink

benzeen

tolueen

ethylbenzeen

o-xyleen

p- en m-xyleen

xylenen

styreen

naftaleen

1,1-dichloorethaan

1,2-dichloorethaan

1,1-dichlooretheen

cis-1 ,2-dichlooretheen

trans-1 ,2-dichlooretheen

som (cis.trans) 1,2-
dichloorethenen

som (cis.trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

dichloormethaan

1 , 1 -dichloorpropaan

1 ,2-dichloorpropaan
1 ,3-dichloorpropaan

som dichloorpropanen

som dichloorpropanen (0.7 factor)

tetrachtooretheen

tetrachloormethaan

1,1,1-trichloorethaan

1,1,2-trichloorethaan

trichlooretheen

Monstersoort

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwaier(AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Relatie tot norm

Orderdatum 20-08-2008

Startdatum 20-08-2008
Rapportagedatum 25-08-2008

Conform AS31 10-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem
•<

Conform AS31 10-3 en Conform NEN-EN 13506

Conform AS31 10-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

Idem

Idem

Idem

Conform AS31 30-1

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Paraaf:
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HUNNEMAN MILIEU ADVIES

de heer S. Hunneman Analyserapport
Blad 6 van 6

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Analyse

chloroform

vinylchloride

bromoform

monochloorbenzeen

1 ,3-dichloorbenzeen

1 ,2-dichloorbenzeen
1 ,4-dichioorbenzeen

totaal olie C10 - C40

Monster Barcode

001 B0808185
001 G5792765

001 G5792767

002 B0808168

002 G5792770
002 G5792772

003 B0808156

003 G5792779
003 G5792784

004 B0808158

004 G5792771

004 G5792773
005 B0808164

005 G5792755

005 G5792761

NEN Heesweg/Achterweiweg Raalte

2008724

11348124 - 1

Monstersoort

Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)

Aanlevering Monstername

20-08-2008 20-08-2008
20-08-2008 20-08-2008

20-08-2008 20-08-2008

20-08-2008 20-08-2008
20-08-2008 20-08-2008

20-08-2008 20-08-2008

20-08-2008 20-08-2008

20-08-2008 20-08-2008
20-08-2008 20-08-2008
20-08-2008 20-08-2008

20-08-2008 20-08-2008
20-08-2008 20-08-2008

20-08-2008 20-08-2008

20-08-2008 20-08-2008
20-08-2008 20-08-2008

Orderdatum 20-08-2008

Startdatum 20-08-2008

Rapportagedatum 25-08-2008

Relatie tot norm

Idem

Idem

Idem

Conform AS31 30-2

Idem

Idem <

Idem

Conform AS31 10-5

Verpakking

ALC204 Theoretische monsternamedatum

ALC236 Theoretische monsternamedatum

ALC236 Theoretische monsternamedatum
ALC204 Theoretische monsternamedatum

ALC236 Theoretische monsternamedatum
ALC236 Theoretische monsternamedatum

ALC204 Theoretische monstemamedatum

ALC236 Theoretische monsternamedatum

ALC236 Theoretische monstemamedatum
ALC204 Theoretische monsternamedatum

ALC236 Theoretische monsternamedatum
ALC236 Theoretische monsternamedatum
ALC204 Theoretische monsternamedatum

ALC236 Theoretische monsternamedatum
ALC236 Theoretische monsternamedatum

Paraaf:
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BULAGE 4

Analyserapporten asbest



ACMAA ALMELO B.V. LABORATORIUM VOOR VEZELONDERZOEK

Krommendijk 20A • 7603 NK Almelo • Telefoon 0546 - 873702 • Fax 0546 - 873745
E-mail: info@acmaa-almelo.nl • Internet: www.acmaa.nl

Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Hunneman Milieu-Advies B.V. Opdrachtcode V080800146
Contactpersoon Dhr. S. Hunneman Datum opdracht 13-08-2008
Adres Spitsstraat 1 1 Datum rapportage 20-08-2008
Postcode en plaats 81 02 HW Raalte Pagina 1 van 1
Project 2008.724, Heesweg / Achterweiweg Raalte

Naam RE-01 Datum ontvangst 14-08-2008
Monstersoort Grond Datum monstername 13-08-2008
Monster-name door Opdrachtgever Datum analyse 15-08-2008
Analyse methode Asbest in bodem - conform NEN 5707 (Q)
Opmerking
Q = door RvA geaccrediteerd

Parameter

Droge stof
Massa monster (vewnat)
ChrySOtiel {serpentijn)
AmOSJet (amfibool)

Crocidoliet (amfibooo
Totaal serpentijn
Totaal amfibool
Totaal asbest

Concentratie

Gemeten
87,8
9,3
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
<2

Gewogen

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

95% betrouwbaarheidsinterval
Ondergrens
Gemeten

-
-
-
-
-
-

Gewogen

-
-
-
-
-
-

Bovengrens
Gemeten

-
-
-
-
-
2,8

Gewogen

-
-
-
-
-
-

Eenheid

%
kg
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Aanvullende analyseresultaten voigen hieronder.

Resultaten

Analyse

Zeven (g)
Afgezochte deel fractie (%)

Fractie
> 16mm
0
100

Fractie
8 -16 mm
30
100

Fractie
4 -8mm
80
100

Fractie
2 -4 mm
245
50

Fractie
1 -2mm
640
20

Fractie
0,5 - 1 mm
1205
5

Fractie
< 0,5 mm
5995
**

Fractie
Totaal
8195

" = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 1 0 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
n.a. = niet aantoonbaar.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden mdnster beab3e.en asbest.

Algemeen
Dhr. ing. J.T. Klein Elhorst

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
Resultaten hebben alleen betrekking op het aangeboden monster.

HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET HvA REGISTER VOOR TESTLABORATORIA
ONDER NR. L376 VOOR GEBIEOEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 39.75.64.953 • Handelsregister 080.93.457 Enschede • BTW nr. 8127 98 958 B01 • IBAN: NL69 RABO 0397564953 • Swift adres: RABO NL 2U

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de "regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieur" (r.v.o.i.) gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.



ACMAA ALMELO B.V. LABORATORIUM VOOR VEZELONDERZOEK

Krommendijk 20A • 7603 NK Almelo • Telefoon 0546 - 873702 • Fax 0546 - 873745
E-mail: info@acmaa-almelo.nl • Internet: www.acmaa.nl

Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Project

Hunneman Milieu-Advies B.V. Opdrachtcode
Dhr. S. Hunneman Datum opdracht
Spitsstraat 1 1 Datum rapportage
81 02 HW Raalte Pagina
2008.724, Heesweg / Achterweiweg Raalte

V080800147
13-08-2008
20-08-2008
1 van 1

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analyse methode
Opmerking

RE-02
Grond
Opdrachtgever
Asbest in bodem

Datum ontvangst
Datum monstername
Datum analyse

- conform NEN 5707 (Q)

14-08-2008
13-08-2008
15-08-2008

Q = door RvA geaccrediteerd

Parameter

Droge stof
Massa monster (veidnat)
ChrySOtiel (serpentijn)

AmOSJet (amfibool)

Crocidoliet (amfibool)
Totaal serpentijn
Totaal amfibool
Totaal asbest

Concentratie

Gemeten
89,6
9,6
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
<2

Gewogen

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

95% betrouwbaarheidsinterval
Ondergrens
Gemeten

-
-
-
-
-
-

Gewogen

-
-
-
-
-
-

Bovengrens
Gemeten

-
-
-
-
-
2,7

Gewogen

-
-
-
-
-
-

Eenheid

%
kg
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Resultaten

Analyse

Zeven (g)
Afgezochte deel fractie (%)

Fractie
> 16mm
5
100

Fractie
8- 16mm
40
100

Fractie
4 -8mm
75
100

Fractie
2 -4 mm
180
50

Fractie
1 -2mm
870
20

Fractie
0,5 - 1 mm
1155
5

Fractie
< 0,5 mm
6240
**

Fractie
Totaal
8565

" = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
n.a. = niet aantoonbaar.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden mojjster beAj en asbest.

Algemeen
Dhr. ing. J.T. Klein'Elhorst

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
Resultaten hebben alleen betrekking op het aangeboden monster.

HET LABORATORIUM IS INGESCHHEVEN IN HET RvA REGISTER VOOR TESTLABORATORIA
ONDER NR. L376 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 39.75.64.953 • Handelsregister 080.93.457 Enschede • BTW nr. 8127 98 958 B01 • IBAIM: NL69 RABO 0397564953 • Swift adres: RABO ML 2U

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de "regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieur" (r.v.o.i.) gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.



ACMAA ALMELO B.V. LABORATORIUM VOOR VEZELONDERZOEK

Krommendijk 20A • 7603 NK Almelo • Telefoon 0546 - 873702 • Fax 0546 - 873745
E-mail: info@acmaa-almelo.nl • Internet: www.acmaa.nl

Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Project

Hunneman Milieu-Advies B.V.
Dhr. S. Hunneman
Spitsstraat 11
81 02 HW Raalte
2008.724, Heesweg / Achterweiweg

Opdrachtcode
Datum opdracht
Datum rapportage
Pagina

Raalte

V080800148
13-08-2008
20-08-2008
1 van 1

Naam
Monstersoort
Monstername door
Analyse methode
Opmerking

RE-03 Datum ontvangst
Grond Datum monstername
Opdrachtgever Datum analyse
Asbest in bodem - conform NEN 5707 (Q)

14-08-2008
13-08-2008
15-08-2008

Q = door RvA geaccrediteerd

Parameter

Droge stof
Massa monster (veidnat)
ChrySOtiel (serpentijn)

AmOSJet (amfibool)

Crocidoliet (amfibool)
Totaal serpentijn
Totaal amfibool
Totaal asbest

Concentratie

Gemeten
87,8
9,1
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
<2

Gewogen

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

95% betrouwbaarheidsinterval
Ondergrens
Gemeten

-
-
-
-
-
-

Gewogen

-
-
-
-
-
-

Bovengrens
Gemeten

-
-
-
-
-
2,9

Gewogen

-
-
-
-
-
-

Een held

%
kg
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Resultaten
Analyse

Zeven (g)
Afgezochte deel fractie (%)

Fractie
> 16mm
15
100

Fractie
8 -16 mm
65
100

Fractie
4 -8mm
190
100

Fractie
2 -4 mm
395
50

Fractie
1-2 mm
635
20

Fractie
0,5 - 1 mm
1015
5

Fractie
< 0,5 mm
5680
**

Fractie
Totaal
7995

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
n.a. = niet aantoonbaar.

Conclusie en/of opme
Het aangeboden m l|en asbest.

Algemeen Direct
Dhr. ing. J.T. Klein Elhorst

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
Resultaten hebben alleen betrekking op het aangeboden monster.

HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET B»A REGISTER VOOR TESTLABORATORIA
ONDEH NR. L376 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 39.75.64.953 • Handelsregister 080.93.457 Enschede • BTW nr. 8127 98 958 B01 • IBAN: NL69 RABO 0397564953 • Swift adres: RABO ML 2U

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de "regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieur" (r.v.o.i.) gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.
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Toetsingstabel Standaard bodem

Bron; Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering
(Staatscourant 24 februari 2000, nr. 39)

Tabel 1: Streefwaarden en interventiewaarden
Parameter grond/sediment (mg/kg d.s.)

streefwaarde interventiewaarde
grondwater Oig/I)

streefwaarde interventiewaarde

I, , ' Zware metalen15 , '' ''• • > . ' • , - ' - • ' • • ' •• . , " • • - . . ' ,~" - ",• . • . ;";'•' • ' •
antimoon
arseen
barium
cadmium
chroom
cobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

3
29
160
0,8
100
9
36
0,3
85
3

35
140

15
55
625
12

380
240
190
10

530
200
210
720

-
10
50
0,4
1

20
15

0,05
15
5
15
65

20
60

625
6

30
100
75
0,3
75
300
75
800

II ',< Anorganische verbindingen ' >,'" ' - , ' . -<• '' ' , '•- ' ' r •' • '.'> '., '••,' ^ ' - /,
cyaniden-vrij
cyaniden-complex (pH<5)'
cyaniden-complex (pH>5)
thiocyanaten (som)
bromide (mg Br/1)
chloride (mg Cl/1)
fluoride (mg F/l)

1
5
5
1

20
-

5003

20
650
50
20
-
-
-

5
10
10
-

0,3 mg/1 2

100 mg/12

0,5 mg/1 2

1500
1500
1500
1500

-
-
-

HI " Aromatische verbindingen ' ' • '« ' - ' ' / ' . ' ' ' ' • ' « . .*,> ' ' • ' ' ' ' ' ' , v '
benzeen
ethylbenzeen
tolueen
xylenen
styreen (vinylbenzeen)
fenol
cresolen (som)
catechol (o-dihydroxybenzeen)
resorcinol (m-hydroxybenzeen)
hydrochinon (p-dihydroxybenzeen)

0,01
0,03
0,01
0,1
0,3

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

1
50
130
25
100
40
5

20
10
10

0,2
4
7

0,2
6

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

30
150
1000
70
300

2000
200
1250
600
800

IV" ; ,; Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK?s) - ,
PAK(somlO)4 '14

naftaleen
antraceen
fenantreen
fluorantheen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
benzo(k)fluorantheen
indeno(l ,2,3-cd)pyreen

1 40 -
0,01

0,0007*
0,003*
0,003

0,0001*
0,003*
0,0005*
0,0003
0,0004*
0,0004*

-
70
5
5
1

0,5
0,2
0,05
0,05
0,05
0,05

V Gechloreerde koolwaterstoffen
vinylchloride
dichloormethaan
1,1-dichloorethaan
1 ,2-dichloorethaan
1,1-dichlooretheen
1,2-dichlooretheen (cis en trans)
dichloorpropanen
trichloormethaan (chloroform)
1,1,1 -trichloorethaan
1 , 1 ,2-trichloorethaan
trichlooretheen (tri)
tetrachloormetaan (tetra)
tetrachlooretheen (per)

0,01
0,4

0,02
0,02
0,1
0,2

0,002#
0,02
0,07
0,4
0,1
0,4

0,002

0,1
10
15
4

0,3
1
2
10
15
10
60
1
4

0,01
0,01

7
7

0,01
0,01
0,8
6

0,01
0,01
24

0,01
0,01

5
1000
900
400
10
20
80

400
300
130
500
10
40
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Parameter grond/sediment (mg/kg d.s.)
streefwaarde interventiewaarde

grondwater (ug/l)
streefwaarde \ interventiewaarde

VervblgV . Gechloreerde koolwaterstoffen ',. ' > , . J, ",'„,-' '•"'?,-
chloorbenzenen (som)5-14

monochloorbenzeen
dichloorbenzenen
trichloorbenzenen
tetrachloorbenzenen
pentachloorbenzeen
hexachloorbenzeen

chloorfenolen (som)6'14

monochloorfenolen (som)
dichloorfenolen
trichloorfenolen
tetrachloorfenolen
pentachloorfenol

chloornaftaleen
monochlooranilinen
polychloorbifenylen (som 7)7

BOX

0,03

0,01

-
0,005
0,02
0,3

30

10

10
50
1

-
1
3

0,01
0,01

0,003
0,00009*

-
0,3
0,2

0,03*
0,01*
0,04*

-
-

0,01*
-

.
180
50
10
2,5
1

0,5

-
100
30
10
10
3

6
30

0,01

VT Bestrijdingsmiddelen , •'' ' ; x , < ,; ••'",",' < ' , ' < ' .,?.-'-•, SA . ' . ' , " ' • , ' ' • > ' • '
DDT/DDE/DDD"
drins9

aldrin
dieldrin
endrin
HCH-verbindingen10

Of-HCH
/3-HCH
-y-HCH
atrazine
carbaryl
carbofuran
chloordaan
endosulfan
heptachloor
heptachloor-epoxide
maneb
MCPA
organotinverbindingen11

0,01
0,005

0,00006
0,0005
0,00004
0,01A

0,003
0,009

0,00005
0,0002
0,00003
0,00002
0,00003
0,00001
0,0007

0,0000002
L 0,002

0,00005#
0,001

4
4

2

6
5
2
4
4
4
4
35
4

2,5

0,004 ng/1
-

0,009 ng/1*
0,1 ng/1

0,04 ng/1
0,05A

33 ng/1
8 ng/1
9 ng/1

29 ng/1
2 ng/1*
9 ng/1

0,02 ng/1*
0,2 ng/1*

0,005 ng/1*
0,005 ng/1*
0,05 ng/1*

0,02
0,05*-16ng/l

0,01
0,1

1

150
50
100
0,2
5

0,3
3

0,1
50
0,7

VII* ' Overige verontreinigingen ' , ' - " ' > ' , < ' , - „ , - " ' ' .
cyclohexanon
ftalaten (som)13

minerale olie13

pyridine
tetrahydrofuran
tetrahydrothiofeen
tribroommethaan

0,
0,
50
0,
0,
0,
-

45
60

5000
0,5
2

90
75

0,5
0,5
50
0,5
0,5
0,5
-

15000
5

600
30
300
5000
630
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Voetnoten bij tabel 1:

1. Zuurgraad: pH(0,01 M CaCV). Voor de bepaling pH groter dan of gelijk aan 5 en pH kleiner dan 5 geldt
het 90-percentiel van de gemeten waarden.

2. In gebieden met marine beinvloeding komen van nature hogere waarden voor (zout en brak grondwater).
3. Differentiatie naar lutumgehalte: (F) = 175 + 13L (L = % lutum).
4. Onder PAK (som van 10) wordt verstaan: de som van anthraceen, benzo[a]anthraceen,

benzo[k]fluorantheen, benzo[a]pyreen, chryseen, phenanthreen, fluorantheen, indeno[l,2,3-cd]pyreen,
naftaleen, benzo[ghi]peryleen.

5. Onder cbloorbenzenen (som) wordt verstaan: de som van alle chloorbenzenen (mono-, di-, tri-, tetra-,
penta- en heptachloorbenzeen).

6. Onder chloorfenolen (som) wordt verstaan: de som van alle chloorfenolen (mono-, di-, tri-, tetra- en
pentachloorfenol.

7. Onder interventiewaarde polychloorbifenylen (som) wordt verstaan: de som van PCB 28,52,101,118,
138,153,180. De streefwaarde geldt voor de som zonder PCB 118.

8. Onder DDT/DDD/DDE wordt verstaan: de som van DDT, ODD en DDE.
9. Onder drins wordt verstaan: de som van aldrin, dieldrin en endrin.
10. Onder HCH-verbindingen wordt verstaan: som o-HCH, /3-HCH, 7-HCH en 5-HCH.'
11. De interventiewaarde geldt voor de totale, gesommeerde concentratie van aangetroffen

organotinverbindingen.
12. Onder de ftalaten wordt de som van alle ftalaten verstaan.
13. Definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van verontreiniging

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

14. De somwaarde voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen, chloorfenolen en chloorbenzenen in
grand/sediment geldt voor de totale concentraties van de verbindingen uit de betreffende groep. Indien
een verontreiniging slechts een verbinding uit een groep betreft, geldt de waarde voor de betreffende
verbinding. Bij twee of meer verbindingen geldt de waarde voor de som van deze verbindingen. Voor
grond/sediment zijn de effecten direct optelbaar (dat wil zeggen 1 mg stof A heeft evenveel effect als 1
mg stof B) en kan aan een somwaarde getoetst worden door het optellen van de concentraties van de
verbindingen. Voor grondwater zijn effecten indirect, als fractie van de individuele interventiewaarde,
optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde
stof B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van overschrijding
van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor de som
van een groep van stoffen indien: {EC,) /1 > 1, waarbij d= gemeten concentratie van een stof uit een
betreffende groep van stoffen en 1, = interventiewaarde voor de betreffende groep.

15. De streefwaarden voor zware metalen in het grondwater zijn voor het ondiepe grondwater. Voorhetdiepe
grondwater (ca. 10 m-mv) bestaan andere streefwaarden.

* Getalswaarde beneden detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt.
# Deze streefwaarden zijn niet getoetst in HANS. Alle overige streefwaarden zijn wel getoetst in HANS.
A In de 4C Nota Waterhuishouding staan de individuele normen uit INS, plus aanvullend de met een A

gemarkeerde somnormen.
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Tabel 2: indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging

Parameter grond/sediment (mg/kg d.s.)
streefwaarde interventiewaarde

grondwater (fig/1)
streefwaarde

I .", Zware metalen3 - . ; <- 'V " ','« •"•' . ., '., • •. V ^ '" '. ' ,
beryllium
seleen
tellurium
thallium
tin
vanadium
zilver

1,1
0,7
-
1
-

42
-

30
100
600
15

900
250
15

-
-
-
-
-
-
-

interventiewaarde
, , b ,. . . ,

15
160
70
7

50
70
40

IE Aromatische verbindingen ' ' - . •<" ," . - ' ' , " - '-'. / '••:.,' rf, . • •<• '" .- ^ . • : ' • ' . -
dodecylbenzeen
aromatische oplosmiddelen'

-
-

1000
200

-
-

0,02
150

V '•'. '. •'Gechloreerde koolwaterstoffen > ' ' • * * " .• - --" ' • , ' ' • ' '•• ' -< • '••'• - '' : ' • ' : • ' . • , --M>. •
dichlooranilinen
trichlooranilinen
tetrachlooranilinen
pentachlooranilinen
4-chloormethylfenolen
dioxine2

0,005
-
-
.
-
-

50
10
30
10
15

0,001

-
-
-
-
-
-

100
10
10
1

350
0,001 ng/1

YIv'/'Bestrijdingsmiddelen /' '"'*.• " 1 ' - / ' . .„ " < „ > ' ' • ' , ' > -• '• '" . V , - ? , , " ' ,";
azinfosmethyl 0,00005# 2 0,1* ng/1 2
Vn^'Overieeverontreinigragen " " > , < ' ^;"J,, ** "/ - * : '• '' > , V.y'.'V- -'/ ? < > ' < •
acrylonitril
butanol
1,2-butylacetaat
ethylacetaat
diethyleen glycol
ethyleen glycol
formaldehyde
isopropanol
methanol
methyl-tert-butyl ether (MBTE)
methylethylketon

0,000007#
-
-
-
-
-
.
-
-
-
-

0,1
30
200
75
270
100
0,1
220
30
100
35

0,08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5
5600
6300
15000
13000
5500
50

31000
24000
9200
6000

Voetnoten bij tabel 2:

1. Onder aromatische oplosmiddelen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid als "C9-aromatic
naphtha'Verstaan zoals gedefinieerd door de International Research en Development Corporetion: o-
xyleen 3,2%, i-isopropylbenzeen 2,74%, n-propylbenzeen 3,97%, l-methyl-4-ethylbenzeen 7,05%, 1-
methyl-3-ethylbenzeen 15,1%, l-methyl-2-ethylbenzeen 5,44%, 1,3,5-trimethylbenzeen 8,37%, 1,2,4-
trimethylbenzeen 40,5%, 1,2,3-trimethylbenzeen 6,18% en > alkylbenzenen 6,19%.

2. Het indicatieve niveau is uitgedrukt op basis van toxiciteitsequivalenten gebaseerd op de meest toxische
verbinding.

3. De streefwaarden voor zware metalen in het grondwater zijn voor het ondiepe grondwater. Voor het diepe
grondwater (ca. 10 m-mv) bestaan andere streefwaarden.

* Getalswaarde beneden detectielimiet/bepalingsondergrens of meermethode ontbreekt.
# Deze streefwaarden zijn niet getoetst in HANS. Alle overige streefwaarden zijn wel getoetst in HANS.
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Ii
Aanvullende opmerkingen bij tabel 1 en 2:
De streefwaarden, interventiewaarden en indicatieve niveaus voor metalen en arseen, met uitzondering van

' antimoon, molybdeen, seleen, tellurium, thallium en zilver zijn afhankelijk van het lutumgehalte en/of het
! organisch stofgehalte.

] De streefwaarden, interventiewaarden en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging voor organische
' verbindingen, zijn afhankelijk van het organisch stofgehalte.

Voor de streefwaarde en interventiewaarde van PAK's wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een
organisch stofgehalte tot 10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor
bodems met een organisch stofgehalte tot 10% wordt een waarde van 1 respectievelijk 40 mg/kg en voor
bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30% een waarde van 3 respectievelijk 120 mg/kg gehanteerd.

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de in de tabellen opgenomen waarden voor een
standaardbodem omgerekend naar de waarden voor de betreffende bodem gebruikt makende van de voor de
gemeten gehalten aan organisch stof en/of lutum. De omgerekende waarden kunnen vervolgens met de
gemeten gehalten worden vergeleken.



BIJLAGE 6

Monstemameformulieren asbest



.HUNNEMAN
' M I L I E U - A D V I E S

Monsternemingsplan asbest - RF 36A

versie 2/blad 1 van 1 /10-10-2007 ISO/ VGA / BRL1000 / 2000/ 6000/7000

Projectgegevens
Projectnummer

Locatie, gemeente*

Opdrachtgever*

Doel onderzoek*

Uitvoerende organisatie*

Uitvoerende veldwerker(s)*

Verantwoordelijke PL*

Uitvoeringsdatum*

(OWACW^*-
9 verkennend O nader

O Hunneman Milieu Advies

n. HcndriUs
3.R.6. HuAwerv^a.^
12-0- fee

,

Hunneman Milieu Advies Raalte BV

NEN/VOA Heesweg / Achterweiweg
Raalte

2008.724 augustus 2008

Locatiegegevens : , ,
Aanvullende instructie locatiebezoek

Aanvullende instructie veldwerk

Instructie laboratorium

Maaiveldinspectie uitgevoerd

Aanvulling op Standaard apparatuur,
gereedschappen en hulpmiddelen

Oja & nee

Oja A nee

0ACMAA OAlcontrol
Analyse: $ bodem NEN-5707

Opuin(NEN-5897)

Analyse: O materiaalmonster 0
O materiaal verzameh

Codering grond/puinmonster(s):
...&£-.! &/.f!r\ 3

Codering materiaal (verzamel)monster:
>JEN-5896)
nonster (MVM)

Oja. 9 nee

Oja •$ nee

Toets'uitvoeririg' ', . • • • ? . ' • >i
afwijkingen van VKB-protocol
2018 of van NEN 5707//5897
voor akkoord projectleider*

..,
0 nee O ja aard en motivatie afwijkingen:

yv-i:
d.d.: t2.-Q<- 2.008 PL:<6&T

Ruimte voor notifies ' - ' ' , " ' . • x

Checklist verplicht materiaal • • , • '
* Spade * Hark * Folie * Werkschets van de locatie (schaal tussen 1 : 1 .000 en 1 :100)

Checklist overig onderzoeksmateriaal (check eerst noodzaak voor onderzoeksmethode)
9 Hersluitbare plastic zakken 9 Afsluitbare emmers 9 Meetlint • Meetwiel
9j Landmeetapparatuur 9, Markeerlint ® Schouwbak 9 Piketpaaltjes
®»Grove zeven met een maaswijdte van 3 1,5 en 16 millimeter
(p Ruime hoeveelheid werkwater van drinkwaterkwaliteit
9 Monsterschep van minimaal 1 0 centimeter lang en 5 centimeter breed
9, Grondboor met een zo groot mogelijke middellijn, maar minimaal 1 0 centimeter
$ Grove balans met een bereik tot 60 kilogram, afleesbaar op hele grammen (1% nauwkeurigheid)
O Laadschop of gemechaniseerde apparatuur voor graaf- en grondwerk, geschikt voor het nemen van monsters
Checklist materiaal voor deveiligheid (check eerst noodzaak via paragraaf 4.2)
C Afspoelbare- of wegwerpoveralls 9 Afspoelbare laarzen of wegwerpoverschoenen
9 Veiligheidshelm 0 Veiligheidshandschoenen
C P3-overdrukmasker met filter en laadapparaten $ Halfgelaatsmasker
O Overdrukcabine op de laadschop of kraan O Asbest decontaminatie-unit
9 Stickers met de tekst "Voorzichtig, bevat asbest" • Plakband
Plan van aanpak veiligheid (kan ook apart van dit monsternemingsplan)
9 Standaard
O Aanvullende veiligheidsmaatregelen



M I L I E U - A D V I E S

Monsternemingsformulier asbest - RF 36B

Versie2/blad 1 van 1 /10-10-2007 ISO/ VGA / BRL1000 / 2000/ 6000/7000

Projectgegevens
Projectnummer
Locatie, gemeente <
Opdrachtgever
Pl 1 nA \f

Uitvoerende organisatie

* idem monsternemingsplan Hunneman Milieu Advies Raalte BV

NEN/VOA Heesweg / Achterweiweg
P^il+rt

Uitvoerende veldwerker(s)* t~i u j •/

Verantwoordelijke PL* ^ wo. / zt augusius zuuo

Uitvoeringsdatum* )2 - 0 - 'o 8
Locatiegegevens , , '"• , • • , ' • ~ . ,
Locatie ingedeeld in deelgebieden? *lja Onee _,
Zoja,ingedeeldo.b.v. welke criteria?* max.. 1CXOOO fn
Omstandigheden yisuele inspectie •' • - • • . ' , • • ' . ' < - . : • , •. > '.; , " • ' - • „ ' '
Neerslag*
Tijdstip*
Zicht*
Bedekking maaiveld*

Vegetatie verwijderd?*
Bijzonderheden
maaiveldinspectie
Resultaten visuele inspectie , ,
asbest type 1

asbest type 2

asbest type 3

9 < 10 mm O > 10 mm per dag O regen O hagel O sneeuw
O.. :6 uur na zonsopgang / .. ;& uur voor zonsondergang
O <50m •>50m
O < 25% • > 25 %
vegetatie, waterplassen, anders nl. : UJ6 i \Q.v\ O
Oja. 9 nee, betrekkingsgraad na verwijdering O < 25% O > 25%
Oja 9. nee

• / • , - ' • ' ' ' • • " , , , , • • • , ' , ' " ; • >

Hoeveelheid, type.plaat/golf7, vindplaats zie tokening en codering
O zie boorstaat veldwerk
Hoeveelheid, type.plaat/golf/, vindplaats zie tekening en codering
O zie boorstaat veldwerk
Hoeveelheid, type.plaat/golf/, vindplaats zie tekening en codering
O zie boorstaat veldwerk
vindplaatsen aangeven op kaart, vermeld meer typen asbest op extra bladen

Resultaten overige veldwerkzaamheden - - - '• . - • ' ,• • ' '- ' - ' • ' " - -
proefvlakken/rasters*
gaten*
sleuven*
boringen*
bodemmonsters*

afmetingen vermelden
afrnetingen vermelden, bij voorkeur bij de profielbeschrijving
afmetingen vermelden, bij voorkeur bij de profielbeschrijving
boordiepte vermelden, bij voorkeur bij de profielbeschrijving
codering en datum overdracht aan lab vermelden, bij voorkeur bij de profielbeschrijving
plaats van elk proefvlak/raster, gat, sleufen boring aangeven op kaart

Checklist bijlagen
O foto's
O kaart

Toets uitvoering
afwijkingen van VKB-protocol
2018 of van NEN 5707/5897*

paraaf veldwerker*

voor akkoord projectleider*

9 nee Oja, aard en motivatie afwijkingen:

d.d.: 1-2-8 -O8

MT: MH

d.d.: li-OS-^O^T

PL: /"^X ..^Artc^-
Ruimte voor notifies ^->\vvw" "" ̂
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1 -1: Situatie met monsterpunten, peilbuizen en ruimtelijke eenheden
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monsterpunt met nununer
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1 INLEIDING 

In opdracht van de Gemeente Raalte is door DHV B.V. te Deventer in maart 2011 een nader bodemonder-

zoek uitgevoerd in het kader van de sulfaatverontreiniging ter plaatse van de locatie Heesweg 50 te Raalte.  

 

De aanleiding tot het nader bodemonderzoek is het verloop van de sanering van het grondwater op de 

locatie. De omvang van de verontreiniging met sulfaat in het grondwater lijkt te zijn toegenomen sinds het 

opstarten van de sanering. 

 

Doel van het nader bodemonderzoek is het afperken van de verontreinigingssituatie met sulfaat in het 

grondwater. Nevendoelstelling is om door middel van onderzoek naar sulfaat in grond een mogelijke 

oorzaak voor de toename in het grondwater aan te tonen. 

 

De regionale situatie van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. 

 

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

 

Het veldwerk is uitgevoerd door de heer Hartman, werkzaam bij Kruse Milieu, conform de BRL SIKB 2000 

(Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonder-

zoek). De heer Hartman staat geregistreerd en Kruse Milieu is erkend door VROM voor de uitvoering van 

deze werkzaamheden. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn tijdens de veldwerkzaamheden 

zijn in hoofdstuk 3 vermeld.  

 

De grond- en grondwateranalyses zijn conform de Kwalibo-regeling uitgevoerd door het, door VROM, 

erkende laboratorium van ACMAA B.V. te Hengelo.  

 

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. 

 

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

verrichte werkzaamheden. In hoofdstuk 4 worden de onderzoekresultaten uit voorgaande en het 

onderhavige onderzoek beschreven. De ernst en spoedeisendheid van de aangetoonde verontreiniging 

wordt beschreven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 worden de conclusies en aanbevelingen weergegeven. 
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2 BESCHIKBARE GEGEVENS 

2.1  Situatie en bekende gegevens 

De onderhavige onderzoekslocatie betreft het voormalige ‘Te Wierik-terrein’ aan de Heesweg 50 te Raalte. 

De locatie is vanaf 1968 tot medio 2004 in gebruik geweest als pluimveebedrijf en omvat een oppervlakte 

van 27.345 m
2
. Momenteel is de locatie braakliggend. 

 

In 2005 is door Hunneman Milieu Advies een verkennend en een nader bodemonderzoek uitgevoerd. 

(kenmerk 2005395 en 2005479). Tijdens de uitgevoerde onderzoeken zijn diverse verontreinigingsspots 

en/of bodemvreemde materialen aangetroffen. 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten is in 2007 door Grontmij Milieu een saneringsplan opgesteld 

(november 2007 met kenmerk 13/99081101/NG). Het saneringsplan is ter goedkeuring voorgelegd aan 

het bevoegd gezag (provincie Overijssel). Op 6 maart 2008 is een beschikking afgegeven op ernst en 

spoedeisendheid en instemming saneringsplan (kenmerk 2008/0032691). 

 

De saneringswerkzaamheden zijn gestart in 2010 en hebben bestaan uit sloop van de opstallen en 

sanering van de vaste bodem.  

In 2010 zijn in de Heesweg reconstructiewerkzaamheden uitgevoerd waarbij in de maanden april en mei 

2010 een grondwateronttrekking heeft plaatsgevonden. Tijdens de uitgevoerde grondwateronttrekking zijn 

metingen uitgevoerd waarbij is vastgesteld dat de grondwaterverontreiniging werd beïnvloed door deze 

onttrekking. 

 

De grondsanering is voltooid. Op de locatie zijn momenteel nog diverse gronddepots aanwezig, 

weergegeven op de tekening van bijlage 2, welke nog moeten worden afgevoerd dan wel op de locatie 

worden hergebruikt. 

 

Ten behoeve van de uit te voeren grondwatersanering, van het met sulfaat en zware metalen 

verontreinigde grondwater, zijn diverse voorzieningen aangebracht. Op het achterterrein zijn horizontale 

drains aangelegd die zijn aangesloten op pompputten.  

 

Op de locatie zijn twee posities aanwezig waar de mondingen van de drains boven maaiveld komen. 

Naast de drie pompputten is een opstelling van een grondwaterzuivering gerealiseerd. Verder bevinden 

zich op het achterterrein diverse controlepeilbuizen.  

 

In december 2010 en januari 2011 is door Hunneman Milieu Advies een milieutechnisch onderzoek 

uitgevoerd op de locatie met als doel inzicht te krijgen in de actuele grondwaterkwaliteit en effectiviteit van 

de aangebracht voorzieningen. 

Hieruit is gebleken dat de verontreiniging met zware metalen in het grondwater nog niet was afgenomen, 

en dat er plaatselijk juist een toename aan sulfaat in het grondwater is gemeten. 
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Op verzoek van de gemeente Raalte is in januari 2011 door DHV een second-opinion op het 

saneringssysteem uitgevoerd. Uit deze second opinion is gebleken dat het saneringssysteem niet optimaal 

is aangelegd en dat met het huidige systeem een langdurige sanering zal volgen met mogelijk niet het 

gewenste resultaat. 

 

De situatie is opgenomen in bijlage 2.  

 

2.2  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: afhankelijk van maaiveldhoogte variërend tussen ca. 1,3 en 3 m -mv.; 

- Regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket: Noordwestelijk; 

- Voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: ja, sloot achterzijde terrein; 

- Voorkomen van brak/zout grondwater: nee; 

- Ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee. 

 

 

2.3  Visie en onderzoeksopzet 

Op basis van de bestudeerde gegevens lijkt het erop dat er een tweede verontreinigingskern in het 

grondwater is ontstaan met sulfaat. De exacte omvang en de herkomst hiervan is thans niet bekend. 

Tevens is de grondwaterverontreiniging met sulfaat niet afgeperkt. Daarnaast is de verontreiniging met 

zware metalen in het grondwater in westelijke richting niet volledig afgeperkt. 

 

Ten behoeve van het vaststellen van de mogelijke herkomst/oorzaak van de tweede vlek met sulfaat zal 

een mogelijke relatie tussen verhoogde gehalten aan sulfaat in de grond en het grondwater worden 

onderzocht. Voorgesteld is om binnen beide sulfaatcontouren (> 2.000 mg/l) 3 boringen tot circa 

0,5 m-gws (circa 3 m-mv.) worden uitgevoerd. Als referentie wordt ook noordelijk op het terrein, dus ver 

buiten de bekende contouren, een boring tot 0,5 m-gws uitgevoerd. Van zowel de grond boven het 

grondwater als net onder het grondwaterniveau wordt per boring een monster geselecteerd voor analyse. 

Alle monsters (14 st.) worden geanalyseerd op de aanwezigheid van sulfaat. Omdat sulfaat slecht hecht 

aan grond en derhlave door het al dan niet meten van sulfaat in de grond, niet direct iets zegt over een 

relatie met het grondwater, zijn de grondmonsters eveneens geanalyseerd op pH. 

Ten behoeve van de afperking van de verontreinigingcontouren met zware metalen en sulfaat worden 

5 peilbuizen geplaatst tot circa 4 m-mv. De situering van de peilbuizen wordt ingemeten in x, y en N.A.P. 

De peilbuizen worden een week na plaatsing bemonsterd op sulfaat, twee peilbuizen worden eveneens 

geanalyseerd op zware metalen. Gelijktijdig worden zuurgraad (pH) en geleidingsvermogen (EC) gemeten. 
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3 VERRICHTE WERKZAAMHEDEN 

3.1  Uitgevoerde veldwerkzaamheden  

De veldwerkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd op 2 maart 2011. Er zijn zeven boringen tot 0,5 m -gws 

verricht. Daarnaast zijn vijf peilbuizen tot 1,5 m -gws. geplaatst. Tijdens de veldwerkzaamheden is de 

opgeboorde grond zintuiglijk beoordeeld. Visuele controle op olieachtige verbindingen is uitgevoerd met 

behulp van olie-watertesten.  

 

Grondwatermonstername  

De grondwaterbemonstering heeft op 10 maart 2011 plaatsgevonden. 

 

3.2    Aanvullend onderzoek 

Op basis van de resultaten is op 22 maart 2011 aanvullend onderzoek uitgevoerd, Dit aanvullend 

onderzoek heeft bestaan uit het plaatsen van één peilbuis (nummer 521) ter plaatse van de 

referentieboring noordelijk op het terrein (nummer 500), vanwege de hoge sulfaatgehalten in de grond en 

het uitvoeren van één boring tot 0,5 m-gws (nummer 520) ter plaatse van peilbuis 510, waar geen 

verhoogde sulfaat concentraties zijn aangetroffen,.  

Dit is om een mogelijk link te leggen tussen het gehalte in de grond en het wel of niet voorkomen van 

sulfaat in het grondwater. 

 

De situering van de verrichte boringen en geplaatste peilbuizen is weergegeven in bijlage 2. 

 

BRL SIKB 2000 

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

In tabel 1 is een overzicht gegeven van de uitgevoerde analyses. 

 

Tabel 1 Laboratoriumonderzoek 

 
(Meng)monsters 

(m -mv.) 

Droge 

stof 
pH Sulfaat Zware metalen 

Fase 1 

500 (2,5-3,0) X X X  

500 (3,0-3,5) X X X  

501 (2,5-3,0) X X X  

501 (3,0-3,5) X X X  

502 (1,0-1,5) X X X  

502 (1,5-2,0) X X X  

503 (1,1-1,6) X X X  

503 (1,6-2,1) X X X  

504 (1,2-1,7) X X X  

504 (1,7-2,2) X X X  

505 (1,0-1,5) X X X  

505 (1,5-2,0) X X X  

506 (1,0-1,5) X X X  

Grond 

506 (1,5-2,0) X X X  

510 (3,3-4,3)   X  

511 (3,8-4,8)   X  

512 (3,1-4,1)   X  

513 (3,4-4,4)   X X 

Grondwater 

514 (3,3-4,3)   X X 

Fase 2 

520 (2,0-2,3) X X X  

520 (2,3-2,8) X X X  Grond 

520 (2,8-3,1) X X X  

Grondwater 521 (4,0-5,0)   X  

 

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

ACMAA B.V. te Hengelo. 
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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 de bodem bestaat uit matig fijn, zwak siltig, roesthoudend zand. 

Plaatselijk is matig grof zand aangetroffen of is de bodem matig tot sterk siltig. 

Afhankelijk van de locatie van de boringen (in ontgravingsput van de sanering of ter plaatse van originele 

bodemopbouw) is de bovengrond tot ca. 0,8 m -mv. humeus. 

 

Ten tijde van de veldwerkzaamheden zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op een 

bodemverontreiniging (olie-waterreactie e.d.). Wel is ter plaatse van de boringen 504 en 506 een zwakke 

bijmenging van slib in de ondergrond waargenomen. De herkomst van dit slib is niet duidelijk. 

Aan het maaiveld en in het opgeboorde materiaal zijn visueel geen asbestverdachte materialen 

waargenomen.  

 

4.2  Analyseresultaten  

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. De analyseresultaten van de onderzochte grondmonsters 

zijn getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden en de analyseresultaten van de onderzochte 

grondwatermonsters zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden voor grondwater, zoals opgenomen in 

de Circulaire Bodemsanering 2009 en het Besluit Bodemkwaliteit (staatcourant 20 december 2007, nr. 247). 

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 achtergrond- of streefwaarde; 

- licht verhoogd: concentratie/gehalte hoger dan de achtergrond- of 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. 

 

Opgemerkt wordt dat voor sulfaat in grond en grondwater geen streef- cq. achtergrondwaarde of inter-

ventiewaarde is vastgesteld. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de norm voor drinkwater zijnde 150 

mg/l. (Waterleidingbesluit, 2006) 
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4.2.1 Grond 

In tabel 3 zijn de analyseresultaten van onderhavig onderzoek weergegeven. 

 

Tabel 3 Samenstelling en toetsingsresultaten grondmonsters   

Monster (m -mv.) Zintuiglijke waarnemingen pH Gehalte sulfaat (mg/kg d.s.)  

Onderhavig onderzoek  

500 (2,5-3,0) Zand, matig fijn, sterk oerhoudend 7,0 3.200 

500 (3,0-3,5) Zand, matig fijn, sporen oer 6,9 1.100 

501 (2,5-3,0) Zand, matig fijn, zwak siltig 4,9 470 

501 (3,0-3,5) Zand, matig fijn, zwak siltig 4,7 <100 

502 (1,0-1,5) Zand, matig fijn 6,7 730 

502 (1,5-2,0) Zand, matig fijn, sterk roesthoudend 6,8 620 

503 (1,1-1,6) Zand, matig fijn 7,3 740 

503 (1,6-2,1) Zand, matig fijn 6,9 520 

504 (1,2-1,7) Zand, matig fijn, matig siltig, zwak slibhoudend 7,8 1.300 

504 (1,7-2,2) Zand, matig fijn, matig siltig, sporen slib 7,5 880 

505 (1,0-1,5) Zand, matig grof, sporen roest 8,0 540 

505 (1,5-2,0) Zand, matig grof 7,8 540 

506 (1,0-1,5) Zand, matig grof 8,0 580 

506 (1,5-2,0) Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen slib 7,5 710 

520 (2,0-2,3) Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen roest 4,5 870 

520 (2,3-2,8) Zand, matig fijn, zwak siltig 4,3 1.900 

520 (2,8-3,1) Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen roest 4,2 1.200 

 

4.2.2 Grondwater 

In tabel 4 zijn de parameters, gemeten concentraties in µg/l en de overschrijdingen van relevante 

componenten aan toetsingswaarden weergegeven. In onderstaande tabel zijn componenten die licht 

verhoogd zijn aangetoond, niet opgenomen. 
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Tabel 4 Samenstelling en toetsingsresultaten grondwatermonsters  

Peilbuis met filterdiepte 

(m -mv) 

GWS (m -mv) pH EC 

(µS/cm) 

Parameter concentratie (µg/l) Overschrijding 

Onderzoek Hunneman 2005 

12 (3,0-4,0) 3,0 6,7 1.300 Sulfaat  150.000 # 

Arseen 120 *** 

Chroom 31 *** 

Nikkel 48  ** 

25 (1,2-2,1) 0,6 8,1 11.000 

Sulfaat 1.400.000 # 

Arseen 85 *** 

Chroom 13.000 *** 

Koper 4.700 *** 

Kwik 0,21 *** 

Lood 470 *** 

Nikkel 3.900 *** 

Zink 18.000 *** 

28 (1,0-2,0) 0,5 <1 421.000 

Sulfaat 220.000.000 # 

Chroom 32 ** 

Koper 61 ** 

36 (3,4-4,4) 2,9 6,2 670 

Sulfaat 43.000 - 

Ref. pb 99 (2,6-3,6) 2,1 7,0 1.300 Sulfaat 110.000 - 

123 (3,5-4,5) 3,3 6,8 1.600 Sulfaat 110.000 - 

128 (1,5-2,5) Niet bekend 7,3 5.600 Sulfaat 660.000 # 

129 (6,2-6,7) 3,5 7,5 1.200 Sulfaat 81.000 - 

131 (4,0-5,0) 3,5 7,0 2.800 Sulfaat 1.100.000 # 

Arseen 58 ** 

Chroom 28 ** 

Kwik 0,18 ** 

Nikkel 220 *** 

132 (1,0-2,0) 0,7 8,0 18.000 

Sulfaat 2.600.000 # 

135 (1,2-2,2) Niet bekend 8,7 17.000 Sulfaat 2.600.000 # 

Onderzoek Hunneman 2010 

25 (2,0-3,0) 1,36 8,9 7.040 Sulfaat 2.000.000 # 

Chroom 130 *** 

Nikkel 180 *** 

Zink 1.300 *** 

28 (2,0-3,0) 1,34 2,0 11.140 

Sulfaat 4.700.000 # 

102 (3,3-4,3) 2,63 6,3 1.350 Sulfaat 160.000 # 

200 (3,8-4,8) 2,89 7,6 1.510 Sulfaat 520.000 # 

Zink 870 *** 201 (2,9-3,9) 2,81 7,2 880 

Sulfaat 270.000 # 

202 (1,7-2,7) 1,57 8,3 7.910 Sulfaat 1.400.000 # 

203 (2,0-3,0) 1,12 7,0 6.640 Sulfaat 2.300.000 # 

Nikkel 62 ** 203 (3,75-4,75) 2,89 10,1 7.010 

Sulfaat 2.800.000 # 

205 (3,15-4,15) 1,33 6,2 1.050 Sulfaat 210.000 # 

206 (3,2-4,2) 1,49 6,0 720 Sulfaat 65.000 # 

Onderzoek DHV 2011 

510 (3,3-4,3) 2,55 - - Sulfaat <25.000 - 

511 (3,8-4,8) 3,74 5 590 Sulfaat <25.000 - 
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Peilbuis met filterdiepte 

(m -mv) 

GWS (m -mv) pH EC 

(µS/cm) 

Parameter concentratie (µg/l) Overschrijding 

512 (3,1-4,1) 2,67 - - Sulfaat 190.000 # 

Barium 340 ** 

Kobalt 36 * 

Nikkel 21 * 

Zink 220 * 

513 (3,4-4,4) 2,98 4,5 500 

Sulfaat 82.000 - 

Sulfaat 88.000 - 514 (3,3-4,3) 3,11 5,8 770 

Barium 61 * 

521 (4,0-5,0) 3,25 8 990 Sulfaat 98.000 - 

-      : concentratie overschrijdt geen van de toetsingswaarden 

* : concentratie 

** : concentratie overschrijdt de tussenwaarde 

*** : concentratie overschrijdt de interventiewaarde 

# : concentratie sulfaat overschrijdt de drinkwaternorm 

 

 

4.3  Resumé 

Grond 

Van de uitgevoerde boringen zijn de monsters direct boven en grondwaterstand geanalyseerd op pH en 

sulfaat. Uit de resultaten in de kernen van de grondwaterverontreiniging blijkt dat de pH overwegend iets 

hoger dan normaal is. Tijdens de sanering is kalk toegepast om de zuurgraad te verhogen en het sulfaat 

beter in oplossing te krijgen. Dit is de vermoedelijke oorzaak van de hogere pH ter plaatse. 

Uitzondering hierop zijn boring 501 en 520. Deze boringen staan net buiten de ontgraving, maar wel in de 

directe omgeving van de voormalige zwavelzuuropslag. Ter plaatse is geen kalk toegevoegd, waardoor de 

pH lager is als gevolg van de voormalige zwavelzuuropslag. 

De gehalten aan sulfaat variëren sterk, waarbij geen eenduidige relatie tussen het gemeten gehalte en de 

gemeten zuurgraag gelegd kan worden. 

 

Grondwater 

Er zijn 6 peilbuizen geplaatst om de verontreinigingcontour met sulfaat af te perken. Twee peilbuizen zijn 

ook gebruikt om de verontreiniging met zware metalen af te perken. Uit de resultaten blijkt dat de 

verontreiniging met sulfaat in het grondwater niet veel groter is dan verondersteld werd in het onderzoek 

van Hunneman van februari 2011. Ten aanzien van de zware metalen wordt in één peilbuis een matig 

verhoogde concentratie aan barium gemeten. 
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5 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In opdracht van de Gemeente Raalte is door DHV B.V. in de periode februari-mei 2011 een nader 

bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Heesweg 50 te Raalte.  

 

De aanleiding tot het nader bodemonderzoek het verloop van de sanering van het grondwater op de 

locatie. De omvang van de verontreiniging met sulfaat in het grondwater lijkt te zijn toegenomen. 

 

Doel van het nader bodemonderzoek is het afperken van de verontreinigingssituatie met sulfaat in het 

grondwater. Nevendoelstelling is om door middel van onderzoek naar sulfaat in grond een mogelijke 

oorzaak voor de toename in het grondwater aan te tonen. 

 

Grond 

Op de locatie zijn 8 boringen tot 0,5 m-gws uitgevoerd, waarvan 6 in de kernen van de grondwaterveront-

reiniging met sulfaat, twee ter verificatie van het achtergrondgehalte noordelijk respectievelijk oostelijk op 

het terrein. 

Uit de resultaten blijkt dat in de noordelijke referentieboring de hoogste gehalten aan sulfaat worden 

gemeten, circa 2 tot 7 keer zoveel als ter plaatse van de aangetroffen grondwaterverontreiniging. In de 

oostelijke referentieboring zijn eveneens hogere sulfaatgehalten aangetroffen dan binnen de 

verontreinigingscontour van het grondwater. 

Ter plaatse van de boringen in de kernen zijn in alle boringen vergelijkbare gehalten aan sulfaat gemeten. 

De pH was in de meeste boringen ook gelijkwaardig. Uitzondering is boring 501 en 520, hier is een lagere 

pH gemeten veroorzaakt door de voormalige zwavelzuuropslag. Beide boringen zijn buiten het gebied 

uitgevoerd, waard de toevoeging van kalk aan de bodem, de pH verhoogd heeft. 

 

Grondwater 

Rondom de bekende contour in het grondwater uit het onderzoek van Hunneman van februari 2011, zijn 5 

peilbuizen geplaatst teneinde de verontreiniging met sulfaat en zware metalen in het grondwater af te 

perken. De maximaal gemeten concentratie aan sulfaat is 190 mg/l. In de peilbuis noordelijk op het terrein 

is 98 mg/l aan sulfaat aangetroffen. 

 

Conclusie 

Op basis van de resultaten wordt geconcludeerd dat de gehalten in de grond ter plaatse van de 

grondwaterverontreiniging met sulfaat geen aanleiding geeft voor aanvullende acties. Er is voldoende 

inzicht in het voorkomen van sulfaat in de grond. Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan geen 

eenduidige relatie worden gelegd tussen het sulfaat in de grond en grondwater. 

De verontreinigingen met sulfaat en zware metalen in het grondwater is afgeperkt, waardoor duidelijk 

inzicht is in het te saneren grondwater.  

 

Aanbeveling 

Op basis van de resultaten is duidelijk inzicht verkregen in de verontreinigingssituatie. Met deze inzichten 

kan een aangepast saneringsysteem worden gedimensioneerd. 

Verder onderzoek naar de relatie tussen sulfaat in de grond en het grondwater wordt dan ook niet 

aanbevolen. 
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BIJLAGE 3 Boorprofielen 



Projectcode: BA3685-101-101

Projectnaam: Heesweg 50 te Raalte

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: 500

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

6

7

8

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
teelaarde, sporen oer, sporen 
roest, bruinbeige, Edelmanboor, 
geroerd

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
oerhoudend, bruinrood, 
Edelmanboor110

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, geelbeige, Edelmanboor

250

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
oerhoudend, roodbeige, 
Edelmanboor

300

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
oer, grijsbeige, Edelmanboor

350

Boring: 501

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

6

7

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen kolen, bruin, 
Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsgeel, Edelmanboor

350

Boring: 502

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, donker 
beigebruin, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
roesthoudend, geelgrijs, 
Edelmanboor

200

Boring: 503

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruinbeige, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
Edelmanboor

210



Projectcode: BA3685-101-101

Projectnaam: Heesweg 50 te Raalte

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: 504

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
slibhoudend, zwartgrijs, 
Edelmanboor

170

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen slib, zwartgrijs, 
Edelmanboor

220

Boring: 505

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sporen roest, lichtgrijs, 
Edelmanboor

150

Zand, matig grof, zwak siltig, 
donkergrijs, Edelmanboor

200

Boring: 506

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sporen roest, lichtgrijs, 
Edelmanboor

50

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
slib, donkergrijs, Edelmanboor

200

Boring: 510

0

50

100

150

200

250

300

350

400

weiland0

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

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
oer, roodgeel, Edelmanboor

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
oerhoudend, licht roodgrijs, 
Edelmanboor, harde oerlaag

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, geelbeige, Edelmanboor

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, licht geelgrijs, Edelmanboor

230

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsgeel, Edelmanboor

430



Projectcode: BA3685-101-101

Projectnaam: Heesweg 50 te Raalte

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: 511

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwartbruin, Edelmanboor, 
ongeroerd

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsrood, Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
Edelmanboor

250

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
Edelmanboor

480

Boring: 512

0

50

100

150

200

250

300

350

400

braak0

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

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
roodbeige, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
beigegrijs, Edelmanboor

410



Projectcode: BA3685-101-101

Projectnaam: Heesweg 50 te Raalte

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: 513

0

50

100

150

200

250

300

350

400

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, 
donkerbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
roodgeel, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
roodgrijs, Edelmanboor

400

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs, 
Edelmanboor

440

Boring: 514

0

50

100

150

200

250

300

350

400

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, 
Edelmanboor70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
roodgrijs, Edelmanboor

400

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs, 
Edelmanboor

430



Projectcode: BA3685-101-101

Projectnaam: Heesweg 50 te Raalte

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: 520

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

8

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruinzwart, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
roodgeel, Edelmanboor

130

Leem, sterk zandig, sterk 
roesthoudend, sterk oerhoudend, 
geelgrijs, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, lichtgrijs, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

230

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, geel, Edelmanboor

310

Boring: 521

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, sporen teelaarde, sporen 
oer, beigebruin, Edelmanboor, 
geroerd

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
oerhoudend, roodbruin, 
Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, geel, Edelmanboor

250

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
oerhoudend, roodbeige, 
Edelmanboor

300

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

500



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

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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BIJLAGE 4 Analysecertificaten 



Eenheid 1 2 3 4Intern ref.nr.

S Mvb. SIKB AS3000 MVB-VBH-AS3000-G01 ++ + +

S Droge stof % (m/m)DIV-DS-G01 85,687,1 87,2 84,4

S pH-CaCl2 DIV-pH-G01 6,97,0 4,9 4,7

Sulfaat mg/kg ds 11003200 470 <100

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerking monster M110300468 (500-7):

500-7 250 300 AM576772

Opmerking monster M110300469 (500-8):

500-8 300 350 AM576761

Opmerking monster M110300470 (501-6):

501-6 250 300 AM576785

Opmerking monster M110300471 (501-7):

501-7 300 350 AM576784

Hoofd lab. ing. B.J. Gerritsen

Handtekening:

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever DHV Ruimte en Mobiliteit BV

Aanvrager Dhr. N. Voogsgeerd

Opdrachtgever:

:

:

Adres Postbus 927:

Postcode en plaats 7400 AX Deventer:

Pagina: 1 van 4

Opdrachtcode BA3685-101-101

Rapportnummer P110300136 (v1)

Opdrachtgegevens:

:

:

Opdracht omschr. Heesweg 50 te Raalte:

Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 03-03-2011

Startdatum 03-03-2011

:

:

Datum rapportage 10-03-2011:

Resultaten:

Nr.

1

2

3

4

Labnr.

M110300468

M110300469

M110300470

M110300471

Monsteromschrijving

500-7

500-8

501-6

501-7

Monstersoort

Grond

Grond

Grond

Grond

Datum bemonstering

02-03-2011

02-03-2011

02-03-2011

02-03-2011

:

:

:

:

:

:

:

:

Labcomcode: 1103001DHD:



Parameter Eenheid 5 6 7 8Intern ref.nr.

S Mvb. SIKB AS3000 MVB-VBH-AS3000-G01 ++ + +

S Droge stof % (m/m)DIV-DS-G01 85,884,8 86,0 85,5

S pH-CaCl2 DIV-pH-G01 6,86,7 7,3 6,9

Sulfaat mg/kg ds 620730 740 520

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

Opmerking monster M110300472 (502-3):

502-3 100 150 AM576447

Opmerking monster M110300473 (502-4):

502-4 150 200 AM576782

Opmerking monster M110300474 (503-3):

503-3 110 160 AM576730

Opmerking monster M110300475 (503-4):

503-4 160 210 AM576745

Hoofd lab. ing. B.J. Gerritsen

Handtekening:

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever DHV Ruimte en Mobiliteit BV

Aanvrager Dhr. N. Voogsgeerd

Opdrachtgever:

:

:

Adres Postbus 927:

Postcode en plaats 7400 AX Deventer:

Pagina: 2 van 4

Opdrachtcode BA3685-101-101

Rapportnummer P110300136 (v1)

Opdrachtgegevens:

:

:

Opdracht omschr. Heesweg 50 te Raalte:

Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 03-03-2011

Startdatum 03-03-2011

:

:

Datum rapportage 10-03-2011:

Resultaten:

Nr.

5

6

7

8

Labnr.

M110300472

M110300473

M110300474

M110300475

Monsteromschrijving

502-3

502-4

503-3

503-4

Monstersoort

Grond

Grond

Grond

Grond

Datum bemonstering

02-03-2011

02-03-2011

02-03-2011

02-03-2011

:

:

:

:

:

:

:

:

Labcomcode: 1103001DHD:



Parameter Eenheid 9 10 11 12Intern ref.nr.

S Mvb. SIKB AS3000 MVB-VBH-AS3000-G01 ++ + +

S Droge stof % (m/m)DIV-DS-G01 84,984,9 86,5 83,7

S pH-CaCl2 DIV-pH-G01 7,57,8 8,0 7,8

Sulfaat mg/kg ds 8801300 540 540

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

Opmerking monster M110300476 (504-3):

504-3 120 170 AM576777

Opmerking monster M110300477 (504-4):

504-4 170 220 AM576717

Opmerking monster M110300478 (505-3):

505-3 100 150 AM576766

Opmerking monster M110300479 (505-4):

505-4 150 200 AM576762

Hoofd lab. ing. B.J. Gerritsen

Handtekening:

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever DHV Ruimte en Mobiliteit BV

Aanvrager Dhr. N. Voogsgeerd

Opdrachtgever:

:

:

Adres Postbus 927:

Postcode en plaats 7400 AX Deventer:

Pagina: 3 van 4

Opdrachtcode BA3685-101-101

Rapportnummer P110300136 (v1)

Opdrachtgegevens:

:

:

Opdracht omschr. Heesweg 50 te Raalte:

Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 03-03-2011

Startdatum 03-03-2011

:

:

Datum rapportage 10-03-2011:

Resultaten:

Nr.

9

10

11

12

Labnr.

M110300476

M110300477

M110300478

M110300479

Monsteromschrijving

504-3

504-4

505-3

505-4

Monstersoort

Grond

Grond

Grond

Grond

Datum bemonstering

02-03-2011

02-03-2011

02-03-2011

02-03-2011

:

:

:

:

:

:

:

:

Labcomcode: 1103001DHD:



Parameter Eenheid 13 14Intern ref.nr.

S Mvb. SIKB AS3000 MVB-VBH-AS3000-G01 ++

S Droge stof % (m/m)DIV-DS-G01 84,685,4

S pH-CaCl2 DIV-pH-G01 7,58,0

Sulfaat mg/kg ds 710580

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

Opmerking monster M110300480 (506-3):

506-3 100 150 AM576755

Opmerking monster M110300481 (506-4):

506-4 150 200 AM576763

Hoofd lab. ing. B.J. Gerritsen

Handtekening:

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever DHV Ruimte en Mobiliteit BV

Aanvrager Dhr. N. Voogsgeerd

Opdrachtgever:

:

:

Adres Postbus 927:

Postcode en plaats 7400 AX Deventer:

Pagina: 4 van 4

Opdrachtcode BA3685-101-101

Rapportnummer P110300136 (v1)

Opdrachtgegevens:

:

:

Opdracht omschr. Heesweg 50 te Raalte:

Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 03-03-2011

Startdatum 03-03-2011

:

:

Datum rapportage 10-03-2011:

Resultaten:

Nr.

13

14

Labnr.

M110300480

M110300481

Monsteromschrijving

506-3

506-4

Monstersoort

Grond

Grond

Datum bemonstering

02-03-2011

02-03-2011

:

:

:

:

Labcomcode: 1103001DHD:



Eenheid 1 2 3 4Intern ref.nr.

Mvb. SIKB AS3000 MVB-VBH-AS3000-W01 ++ + +

S Barium µg/lICP-BEP-01 34061

S Cadmium µg/lICP-BEP-01 0,4<0,3

S Kobalt µg/lICP-BEP-01 36<2,0

S Koper µg/lICP-BEP-01 11<5,0

S Kwik µg/lMet-Hg-01 <0,05<0,05

S Lood µg/lICP-BEP-01 <5,0<5,0

S Molybdeen µg/lICP-BEP-01 <5,0<5,0

S Nikkel µg/lICP-BEP-01 21<5,0

S Zink µg/lICP-BEP-01 22032

S Sulfaat mg/lDIV-SO4-W02 8288 190 <25

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

Opmerking monster M110301555 (514-514-1):

514-1 330 430 AM213591

514-2 330 430 AC335980

514-3 330 430 AC473286

Opmerking monster M110301556 (513-513-1):

513-1 340 440 AM213593

513-2 340 440 AC335979

513-3 340 440 AC473309

Opmerking monster M110301557 (512-512-1):

512-1 310 410 AM213590

512-2 310 410 AC336229

512-3 310 410 AC473311

Opmerking monster M110301558 (511-511-1):

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever DHV Ruimte en Mobiliteit BV

Aanvrager Dhr. N. Voogsgeerd

Opdrachtgever:

:

:

Adres Postbus 927:

Postcode en plaats 7400 AX Deventer:

Pagina: 1 van 3

Opdrachtcode BA3685-101-102

Rapportnummer P110300514 (v1)

Opdrachtgegevens:

:

:

Opdracht omschr. Heesweg 50 - Raalte:

Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 11-03-2011

Startdatum 11-03-2011

:

:

Datum rapportage 14-03-2011:

Resultaten:

Nr.

1

2

3

4

Labnr.

M110301555

M110301556

M110301557

M110301558

Monsteromschrijving

514-514-1

513-513-1

512-512-1

511-511-1

Monstersoort

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Datum bemonstering

10-03-2011

10-03-2011

10-03-2011

10-03-2011

:

:

:

:

:

:

:

:

Labcomcode: 1103002DHD:



511-1 380 480 AM213592

511-2 380 480 AC335973

511-3 380 480 AC473310

Hoofd lab. ing. B.J. Gerritsen

Handtekening:

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever DHV Ruimte en Mobiliteit BV

Aanvrager Dhr. N. Voogsgeerd

Opdrachtgever:

:

:

Adres Postbus 927:

Postcode en plaats 7400 AX Deventer:

Pagina: 2 van 3

Opdrachtcode BA3685-101-102

Rapportnummer P110300514 (v1)

Opdrachtgegevens:

:

:

Opdracht omschr. Heesweg 50 - Raalte:

Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 11-03-2011

Startdatum 11-03-2011

:

:

Datum rapportage 14-03-2011:

Nr.

1

2

3

4

Labnr.

M110301555

M110301556

M110301557

M110301558

Monsteromschrijving

514-514-1

513-513-1

512-512-1

511-511-1

Monstersoort

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Datum bemonstering

10-03-2011

10-03-2011

10-03-2011

10-03-2011

:

:

:

:

:

:

:

:

Labcomcode: 1103002DHD:



Parameter Eenheid 5Intern ref.nr.

Mvb. SIKB AS3000 MVB-VBH-AS3000-W01 +

S Sulfaat mg/lDIV-SO4-W02 <25

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

Opmerking monster M110301559 (510-510-1):

510-1 330 430 AM213594

510-2 330 430 AC335981

510-3 330 430 AC473254

Hoofd lab. ing. B.J. Gerritsen

Handtekening:

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever DHV Ruimte en Mobiliteit BV

Aanvrager Dhr. N. Voogsgeerd

Opdrachtgever:

:

:

Adres Postbus 927:

Postcode en plaats 7400 AX Deventer:

Pagina: 3 van 3

Opdrachtcode BA3685-101-102

Rapportnummer P110300514 (v1)

Opdrachtgegevens:

:

:

Opdracht omschr. Heesweg 50 - Raalte:

Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 11-03-2011

Startdatum 11-03-2011

:

:

Datum rapportage 14-03-2011:

Resultaten:

Nr.

5

Labnr.

M110301559

Monsteromschrijving

510-510-1

Monstersoort

Grondwater

Datum bemonstering

10-03-2011: :

Labcomcode: 1103002DHD:



Eenheid 1 2Intern ref.nr.

Destructie ++

Q Arseen mg/lICP-BEP-01 <0,05<0,05

Q Cadmium mg/lICP-BEP-01 <0,02<0,02

Q Chroom mg/lICP-BEP-01 <0,05<0,05

Q Koper mg/lICP-BEP-01 <0,02<0,02

Kwik µg/lMet-Hg-01 <0,10<0,10

Q Lood mg/lICP-BEP-01 <0,10<0,10

Q Nikkel mg/lICP-BEP-01 <0,10<0,10

Q Zink mg/lICP-BEP-01 <0,10<0,10

Q Sulfaat mg/lDIV-SO4-W02 860730

Q = door RvA geaccrediteerd.

Opmerkingen:

Opmerking opdracht:

M110304321,  M110304322

Van bovenstaande monsters zijn de metalen analyses in duplo uitgevoerd. De spreiding valt binnen de criteria zoals deze door ACMAA zijn

opgesteld.

Verpakkingen bij monster:  M110304321 ( Influent 29-3-11 ) 

Influent 29-3-11 F557641500

Influent 29-3-11 082020067000

Verpakkingen bij monster:  M110304322 ( Effluent 29-3-11 ) 

Effluent 29-3-11 F557641400

Effluent 29-3-11 082020067900

Hoofd lab. ing. B.J. Gerritsen

Handtekening:

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. Tevens is de informatiegids te raadplegen op de website

www.acmaa.nl.

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever DHV Ruimte en Mobiliteit BV

Aanvrager Dhr. N. Voogsgeerd

Opdrachtgever:

:

:

Adres Postbus 927:

Postcode en plaats 7400 AX Deventer:

Pagina: 1 van 1

Opdrachtcode BA3685-101-101

Rapportnummer P110301304 (v1)

Opdrachtgegevens:

:

:

Opdracht omschr. Heesweg 50 Raalte:

Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 30-03-2011

Startdatum 30-03-2011

:

:

Datum rapportage 31-03-2011:

Resultaten:

Nr.

1

2

Labnr.

M110304321

M110304322

Monsteromschrijving

Influent 29-3-11

Effluent 29-3-11

Monstersoort

Afvalwater

Afvalwater

Datum bemonstering

30-03-2011

30-03-2011

:

:

:

:

Labcomcode: 1103015DHD:



Eenheid 1Intern ref.nr.

Mvb. SIKB AS3000 MVB-VBH-AS3000-W01 +

S Sulfaat mg/lDIV-SO4-W02 98

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Verpakkingen bij monster:  M110304323 ( pb 521 ) 

pb 521 AC473172300

pb 521 AC62630500

Hoofd lab. ing. B.J. Gerritsen

Handtekening:

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. Tevens is de informatiegids te raadplegen op de website

www.acmaa.nl.

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever DHV Ruimte en Mobiliteit BV

Aanvrager Dhr. N. Voogsgeerd

Opdrachtgever:

:

:

Adres Postbus 927:

Postcode en plaats 7400 AX Deventer:

Pagina: 1 van 1

Opdrachtcode BA3685-101-101

Rapportnummer P110301305 (v1)

Opdrachtgegevens:

:

:

Opdracht omschr. Heesweg Raalte:

Bemonsterd door Opdrachtgever:

Monstergegevens:

Datum opdracht 30-03-2011

Startdatum 30-03-2011

:

:

Datum rapportage 31-03-2011:

Resultaten:

Nr.

1

Labnr.

M110304323

Monsteromschrijving

pb 521

Monstersoort

Grondwater

Datum bemonstering

30-03-2011: :

Labcomcode: 1103017DHD:
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BIJLAGE 5 Toetsingsresultaten 

 

 



 
Opdrachtcode BA3685-101-101 

Aanvrager  
Project omschrijving Heesweg 50 te Raalte 

Datum aangeleverd 03-03-2011 

Datum gereed 10-03-2011 
 
1 M110300468 Grond 500-7 
 
 
Parameter Eenheid 500-7 */- Aw T I 

Diepte (m-mv)       
Mvb. SIKB AS3000  +      

Droge stof % (m/m) 87.1      

pH-CaCl2  7.0      

Sulfaat mg/kg ds 3200      
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 
 
Opdrachtcode BA3685-101-101 

Aanvrager  
Project omschrijving Heesweg 50 te Raalte 

Datum aangeleverd 03-03-2011 

Datum gereed 10-03-2011 
 
1 M110300469 Grond 500-8 
 
 
Parameter Eenheid 500-8 */- Aw T I 

Diepte (m-mv)       
Mvb. SIKB AS3000  +      

Droge stof % (m/m) 85.6      

pH-CaCl2  6.9      

Sulfaat mg/kg ds 1100      
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 
Opdrachtcode BA3685-101-101 

Aanvrager  
Project omschrijving Heesweg 50 te Raalte 

Datum aangeleverd 03-03-2011 

Datum gereed 10-03-2011 
 
1 M110300470 Grond 501-6 
 
 
Parameter Eenheid 501-6 */- Aw T I 

Diepte (m-mv)       
Mvb. SIKB AS3000  +      

Droge stof % (m/m) 87.2      

pH-CaCl2  4.9      

Sulfaat mg/kg ds 470      
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 
 
Opdrachtcode BA3685-101-101 

Aanvrager  
Project omschrijving Heesweg 50 te Raalte 

Datum aangeleverd 03-03-2011 

Datum gereed 10-03-2011 
 
1 M110300471 Grond 501-7 
 
 
Parameter Eenheid 501-7 */- Aw T I 

Diepte (m-mv)       
Mvb. SIKB AS3000  +      

Droge stof % (m/m) 84.4      

pH-CaCl2  4.7      

Sulfaat mg/kg ds <100      
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 
Opdrachtcode BA3685-101-101 

Aanvrager  
Project omschrijving Heesweg 50 te Raalte 

Datum aangeleverd 03-03-2011 

Datum gereed 10-03-2011 
 
1 M110300472 Grond 502-3 
 
 
Parameter Eenheid 502-3 */- Aw T I 

Diepte (m-mv)       
Mvb. SIKB AS3000  +      

Droge stof % (m/m) 84.8      

pH-CaCl2  6.7      

Sulfaat mg/kg ds 730      
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 
 
Opdrachtcode BA3685-101-101 

Aanvrager  
Project omschrijving Heesweg 50 te Raalte 

Datum aangeleverd 03-03-2011 

Datum gereed 10-03-2011 
 
1 M110300473 Grond 502-4 
 
 
Parameter Eenheid 502-4 */- Aw T I 

Diepte (m-mv)       
Mvb. SIKB AS3000  +      

Droge stof % (m/m) 85.8      

pH-CaCl2  6.8      

Sulfaat mg/kg ds 620      
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 
Opdrachtcode BA3685-101-101 

Aanvrager  
Project omschrijving Heesweg 50 te Raalte 

Datum aangeleverd 03-03-2011 

Datum gereed 10-03-2011 
 
1 M110300474 Grond 503-3 
 
 
Parameter Eenheid 503-3 */- Aw T I 

Diepte (m-mv)       
Mvb. SIKB AS3000  +      

Droge stof % (m/m) 86.0      

pH-CaCl2  7.3      

Sulfaat mg/kg ds 740      
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 
 
Opdrachtcode BA3685-101-101 

Aanvrager  
Project omschrijving Heesweg 50 te Raalte 

Datum aangeleverd 03-03-2011 

Datum gereed 10-03-2011 
 
1 M110300475 Grond 503-4 
 
 
Parameter Eenheid 503-4 */- Aw T I 

Diepte (m-mv)       
Mvb. SIKB AS3000  +      

Droge stof % (m/m) 85.5      

pH-CaCl2  6.9      

Sulfaat mg/kg ds 520      
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 
Opdrachtcode BA3685-101-101 

Aanvrager  
Project omschrijving Heesweg 50 te Raalte 

Datum aangeleverd 03-03-2011 

Datum gereed 10-03-2011 
 
1 M110300476 Grond 504-3 
 
 
Parameter Eenheid 504-3 */- Aw T I 

Diepte (m-mv)       
Mvb. SIKB AS3000  +      

Droge stof % (m/m) 84.9      

pH-CaCl2  7.8      

Sulfaat mg/kg ds 1300      
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 
 
Opdrachtcode BA3685-101-101 

Aanvrager  
Project omschrijving Heesweg 50 te Raalte 

Datum aangeleverd 03-03-2011 

Datum gereed 10-03-2011 
 
1 M110300477 Grond 504-4 
 
 
Parameter Eenheid 504-4 */- Aw T I 

Diepte (m-mv)       
Mvb. SIKB AS3000  +      

Droge stof % (m/m) 84.9      

pH-CaCl2  7.5      

Sulfaat mg/kg ds 880      
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 
Opdrachtcode BA3685-101-101 

Aanvrager  
Project omschrijving Heesweg 50 te Raalte 

Datum aangeleverd 03-03-2011 

Datum gereed 10-03-2011 
 
1 M110300478 Grond 505-3 
 
 
Parameter Eenheid 505-3 */- Aw T I 

Diepte (m-mv)       
Mvb. SIKB AS3000  +      

Droge stof % (m/m) 86.5      

pH-CaCl2  8.0      

Sulfaat mg/kg ds 540      
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 
 
Opdrachtcode BA3685-101-101 

Aanvrager  
Project omschrijving Heesweg 50 te Raalte 

Datum aangeleverd 03-03-2011 

Datum gereed 10-03-2011 
 
1 M110300479 Grond 505-4 
 
 
Parameter Eenheid 505-4 */- Aw T I 

Diepte (m-mv)       
Mvb. SIKB AS3000  +      

Droge stof % (m/m) 83.7      

pH-CaCl2  7.8      

Sulfaat mg/kg ds 540      
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 
Opdrachtcode BA3685-101-101 

Aanvrager  
Project omschrijving Heesweg 50 te Raalte 

Datum aangeleverd 03-03-2011 

Datum gereed 10-03-2011 
 
1 M110300480 Grond 506-3 
 
 
Parameter Eenheid 506-3 */- Aw T I 

Diepte (m-mv)       
Mvb. SIKB AS3000  +      

Droge stof % (m/m) 85.4      

pH-CaCl2  8.0      

Sulfaat mg/kg ds 580      
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 
 
Opdrachtcode BA3685-101-101 

Aanvrager  
Project omschrijving Heesweg 50 te Raalte 

Datum aangeleverd 03-03-2011 

Datum gereed 10-03-2011 
 
1 M110300481 Grond 506-4 
 
 
Parameter Eenheid 506-4 */- Aw T I 

Diepte (m-mv)       
Mvb. SIKB AS3000  +      

Droge stof % (m/m) 84.6      

pH-CaCl2  7.5      

Sulfaat mg/kg ds 710      
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 
Opdrachtcode BA3685-101-101 

Aanvrager  
Project omschrijving Heesweg 50 te Raalte 

Datum aangeleverd 23-03-2011 

Datum gereed 29-03-2011 
 
1 M110303313 Grond 520-6 
 
 
Parameter Eenheid 520-6 */- Aw T I 

Diepte (m-mv)       
Mvb. SIKB AS3000  +      

Droge stof % (m/m) 89.6      

pH-CaCl2  4.5      

Sulfaat mg/kg ds 870      
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 
 
Opdrachtcode BA3685-101-101 

Aanvrager  
Project omschrijving Heesweg 50 te Raalte 

Datum aangeleverd 23-03-2011 

Datum gereed 29-03-2011 
 
1 M110303314 Grond 520-7 
 
 
Parameter Eenheid 520-7 */- Aw T I 

Diepte (m-mv)       
Mvb. SIKB AS3000  +      

Droge stof % (m/m) 86.6      

pH-CaCl2  4.3      

Sulfaat mg/kg ds 1900      
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 
Opdrachtcode BA3685-101-101 

Aanvrager  
Project omschrijving Heesweg 50 te Raalte 

Datum aangeleverd 23-03-2011 

Datum gereed 29-03-2011 
 
1 M110303315 Grond 520-8 
 
 
Parameter Eenheid 520-8 */- Aw T I 

Diepte (m-mv)       
Mvb. SIKB AS3000  +      

Droge stof % (m/m) 85.4      

pH-CaCl2  4.2      

Sulfaat mg/kg ds 1200      
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 
Opdrachtcode BA3685-101-102 

Aanvrager  
Project omschrijving Heesweg 50 - Raalte 

Datum aangeleverd 11-03-2011 

Datum gereed 14-03-2011 
 
1 M110301559 Grondwater 510-510-1 
 
 
Parameter Eenheid 510-510-1 */- S T I 

Filterstelling (m-mv)       
Mvb. SIKB AS3000  +      

Sulfaat mg/l <25      
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de streefwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
 
 
 
Opdrachtcode BA3685-101-102 

Aanvrager  

Project omschrijving Heesweg 50 - Raalte 
Datum aangeleverd 11-03-2011 

Datum gereed 14-03-2011 
 
1 M110301558 Grondwater 511-511-1 
 
 
Parameter Eenheid 511-511-1 */- S T I 

Filterstelling (m-mv)       

Mvb. SIKB AS3000  +      

Sulfaat mg/l <25      
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de streefwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
 
 
 
Opdrachtcode BA3685-101-102 

Aanvrager  
Project omschrijving Heesweg 50 - Raalte 

Datum aangeleverd 11-03-2011 

Datum gereed 14-03-2011 
 



1 M110301557 Grondwater 512-512-1 
 
 
Parameter Eenheid 512-512-1 */- S T I 

Filterstelling (m-mv)       
Mvb. SIKB AS3000  +      

Sulfaat mg/l 190      
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de streefwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
 
 
 
Opdrachtcode BA3685-101-102 

Aanvrager  

Project omschrijving Heesweg 50 - Raalte 

Datum aangeleverd 11-03-2011 
Datum gereed 14-03-2011 
 
1 M110301556 Grondwater 513-513-1 
 
 
Parameter Eenheid 513-513-1 */- S T I 

Filterstelling (m-mv)       
Mvb. SIKB AS3000  +      

       

Metalen 
Barium µg/l 340 **  50 338 625 

Cadmium µg/l 0.4 -  0.40 3.2 6.0 

Kobalt µg/l 36 *  20 60 100 

Koper µg/l 11 -  15 45 75 

Kwik µg/l <0.05 -  0.050 0.17 0.30 

Lood µg/l <5.0 -  15 45 75 
Molybdeen µg/l <5.0 -  5.0 153 300 

Nikkel µg/l 21 *  15 45 75 

Zink µg/l 220 *  65 433 800 

       

Metalen 

Sulfaat mg/l 82      
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de streefwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
 
 



 
Opdrachtcode BA3685-101-102 

Aanvrager  
Project omschrijving Heesweg 50 - Raalte 

Datum aangeleverd 11-03-2011 

Datum gereed 14-03-2011 
 
1 M110301555 Grondwater 514-514-1 
 
 
Parameter Eenheid 514-514-1 */- S T I 

Filterstelling (m-mv)       
Mvb. SIKB AS3000  +      

       

Metalen 

Barium µg/l 61 *  50 338 625 

Cadmium µg/l <0.3 -  0.40 3.2 6.0 
Kobalt µg/l <2.0 -  20 60 100 

Koper µg/l <5.0 -  15 45 75 

Kwik µg/l <0.05 -  0.050 0.17 0.30 

Lood µg/l <5.0 -  15 45 75 

Molybdeen µg/l <5.0 -  5.0 153 300 

Nikkel µg/l <5.0 -  15 45 75 
Zink µg/l 32 -  65 433 800 

       

Metalen 

Sulfaat mg/l 88      
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de streefwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
 
 
Opdrachtcode BA3685-101-101 

Aanvrager  

Project omschrijving Heesweg Raalte 

Datum aangeleverd 30-03-2011 
Datum gereed 31-03-2011 
 
1 M110304323 Grondwater pb 521 
 
 
Parameter Eenheid pb 521 */- S T I 

Filterstelling (m-mv)       
Mvb. SIKB AS3000  +      

Sulfaat mg/l 98      
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de streefwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
 
 
 


































































































