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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: heino

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 9 februari 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=C&perceelnummer=3887&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=C&perceelnummer=4299&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=C&perceelnummer=2896&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=D&perceelnummer=3654&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=C&perceelnummer=4371&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=C&perceelnummer=2326&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=C&perceelnummer=2022&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=C&perceelnummer=4298&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=C&perceelnummer=4486&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=D&perceelnummer=2492&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=D&perceelnummer=3651&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=C&perceelnummer=4376&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=C&perceelnummer=4372&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=C&perceelnummer=2895&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=C&perceelnummer=4375&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=C&perceelnummer=4377&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=C&perceelnummer=2325&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=C&perceelnummer=4481&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=C&perceelnummer=4374&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Omgevingskaart Klantreferentie: heino

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object HEINO C 4373
Dorpsstraat 46, 8141 AM HEINO
CC-BY Kadaster.





Projectnummer: 170227 

Locatie: Dorpsstraat 44 - 46 te Heino 

Datum: 28 februari 2017 
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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties
die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren
zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële
instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met
hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: http://www.overijssel.nl/over-overijssel/cijfers-kaarten/bodem/bodem/uitleg-gebruik/.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 425 24 23.
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Locatie: Autobedrijf van Dijk

Locatie
Adres Dorpsstraat 44 8141AM HEINO

Locatiecode AA017702633

Locatienaam Autobedrijf van Dijk

Plaats Raalte

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV017702633

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Overijssel

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie

01-03-2005 Nader onderzoek Autobedrijf van Dijk Van der Poel 2.109ao.115

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Dorpsstraat 44

Locatie
Adres Dorpsstraat 44 8141AM HEINO

Locatiecode AA017700019

Locatienaam Dorpsstraat 44

Plaats Raalte

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV017700019

Status
Vervolg WBB Voldoende gesaneerd Beoordeling

Status rapporten Beschikking Niet ernstig

Status besluiten Niet ernstig Status asbest

Is van voor 1987 Ja Eigenaar Overijssel

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie

01-03-1991 Orienterend bodemonderzoek Dorpsstraat 44

14-04-1997 Saneringsplan Dorpsstraat 44 GEOFOX 57150

21-04-1997 Nader onderzoek Dorpsstraat 44 GEOFOX 57150/PA/PK

21-04-1997 Verkennend onderzoek NVN 5740 Dorpsstraat 44 GEOFOX

09-11-1999 Sanerings evaluatie Dorpsstraat 44 GEOFOX 57152/GB/pk

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

benzine-service-station 1947 1997 Nee Ja >I Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 12 -dd-MM-yyyy

Grond S 35 -dd-MM-yyyy

Grondwater I -dd-MM-yyyy

Grondwater S -dd-MM-yyyy

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

28-08-1997 besch. niet ernstig MBG 97/2247 Definitief

20-12-1999 Instemmen uitgevoerde sanering WB/1999/4343 Definitief

Sanering
Saneringsoort Volledig (locatie)

Zorgstatus

Uiterste start 01-01-2000

Werkelijke start 20-12-1999

Werkelijke einddatum 20-12-1999

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

20-12-1999 Stabiel, kl.restver./pas.zorg, geen mon

20-12-1999 Voll. verw., aanvulgrond schoon (MF) Stabiel, kl.restver./pas.zorg, geen mon

Zorgmaatregelen
Maatregel start Duur Eind Matrix Overschrijding Type maatregel

0 NAVOS
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Locatie: Dorpsstraat 44

Locatie
Adres Dorpsstraat 44 8141AM HEINO

Locatiecode AA017701481

Locatienaam Dorpsstraat 44

Plaats Raalte

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV017701481

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja Eigenaar Overijssel

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie

01-10-2001 Verkennend onderzoek NEN 5740 Dorpsstraat 44 Van der Poel 2.109.115

01-03-2005 Nader onderzoek Dorpsstraat 44 Van der Poel 2.109ao.115

01-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Dorpsstraat 44 Van der Poel 1.602.058

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

autoreparatiebedrijf 1979 9999 Nee Nee Nee

benzine-service-station 1947 9999 Nee

benzine-service-station 1951 9999 Nee

benzine-service-station 1959 9999 Nee

benzine-service-station 1963 9999 Nee

benzine-service-station 1965 9999 Nee

benzine-service-station 1970 9999 Nee

benzine-service-station 1979 9999 Nee

benzinetank (ondergronds) 9999 1998 Nee

brandstoftank (ondergronds) 9999 1998 Nee

brandstoftank (ondergronds) 9999 9999 Nee

dieseltank (ondergronds) 9999 1998 Nee

hbo-tank (ondergronds) 9999 1998 Nee Ja Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Dorpshuis/brandweerkazerne

Locatie
Adres Dorpsstraat 46 8141AM HEINO

Locatiecode AA017702137

Locatienaam Dorpshuis/brandweerkazerne

Plaats Raalte

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV017702137

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Overijssel

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie

01-12-1989 Verkennend onderzoek NVN 5740 Dorpshuis/brandweerkazerne Grontmij Milieu

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Disclaimer
De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Indien je fouten of onvolkomenheden in de
rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelichting

Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door
bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van
(voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad
(potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken
van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van
bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële
verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot
de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor
het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het
saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de
voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het
evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of
het voorkomen blootstelling aan of

verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)
Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de
saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of
het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.

Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.
Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak
is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor
het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling
van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of
een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld
welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
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tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is
uitgevoerd.

Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties
die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren
zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële
instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met
hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: http://www.overijssel.nl/over-overijssel/cijfers-kaarten/bodem/bodem/uitleg-gebruik/.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 425 24 23.
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Locatie: Autobedrijf van Dijk

Locatie
Adres Dorpsstraat 44 8141AM HEINO

Locatiecode AA017702633

Locatienaam Autobedrijf van Dijk

Plaats Raalte

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV017702633

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Overijssel

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie

01-03-2005 Nader onderzoek Autobedrijf van Dijk Van der Poel 2.109ao.115

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Dorpsstraat 44

Locatie
Adres Dorpsstraat 44 8141AM HEINO

Locatiecode AA017700019

Locatienaam Dorpsstraat 44

Plaats Raalte

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV017700019

Status
Vervolg WBB Voldoende gesaneerd Beoordeling

Status rapporten Beschikking Niet ernstig

Status besluiten Niet ernstig Status asbest

Is van voor 1987 Ja Eigenaar Overijssel

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie

01-03-1991 Orienterend bodemonderzoek Dorpsstraat 44

14-04-1997 Saneringsplan Dorpsstraat 44 GEOFOX 57150

21-04-1997 Nader onderzoek Dorpsstraat 44 GEOFOX 57150/PA/PK

21-04-1997 Verkennend onderzoek NVN 5740 Dorpsstraat 44 GEOFOX

09-11-1999 Sanerings evaluatie Dorpsstraat 44 GEOFOX 57152/GB/pk

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

benzine-service-station 1947 1997 Nee Ja >I Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 12 -dd-MM-yyyy

Grond S 35 -dd-MM-yyyy

Grondwater I -dd-MM-yyyy

Grondwater S -dd-MM-yyyy

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

28-08-1997 besch. niet ernstig MBG 97/2247 Definitief

20-12-1999 Instemmen uitgevoerde sanering WB/1999/4343 Definitief

Sanering
Saneringsoort Volledig (locatie)

Zorgstatus

Uiterste start 01-01-2000

Werkelijke start 20-12-1999

Werkelijke einddatum 20-12-1999

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

20-12-1999 Stabiel, kl.restver./pas.zorg, geen mon

20-12-1999 Voll. verw., aanvulgrond schoon (MF) Stabiel, kl.restver./pas.zorg, geen mon

Zorgmaatregelen
Maatregel start Duur Eind Matrix Overschrijding Type maatregel

0 NAVOS
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Locatie: Dorpsstraat 44

Locatie
Adres Dorpsstraat 44 8141AM HEINO

Locatiecode AA017701481

Locatienaam Dorpsstraat 44

Plaats Raalte

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV017701481

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja Eigenaar Overijssel

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie

01-10-2001 Verkennend onderzoek NEN 5740 Dorpsstraat 44 Van der Poel 2.109.115

01-03-2005 Nader onderzoek Dorpsstraat 44 Van der Poel 2.109ao.115

01-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Dorpsstraat 44 Van der Poel 1.602.058

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

autoreparatiebedrijf 1979 9999 Nee Nee Nee

benzine-service-station 1947 9999 Nee

benzine-service-station 1951 9999 Nee

benzine-service-station 1959 9999 Nee

benzine-service-station 1963 9999 Nee

benzine-service-station 1965 9999 Nee

benzine-service-station 1970 9999 Nee

benzine-service-station 1979 9999 Nee

benzinetank (ondergronds) 9999 1998 Nee

brandstoftank (ondergronds) 9999 1998 Nee

brandstoftank (ondergronds) 9999 9999 Nee

dieseltank (ondergronds) 9999 1998 Nee

hbo-tank (ondergronds) 9999 1998 Nee Ja Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Dorpshuis/brandweerkazerne

Locatie
Adres Dorpsstraat 46 8141AM HEINO

Locatiecode AA017702137

Locatienaam Dorpshuis/brandweerkazerne

Plaats Raalte

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV017702137

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Overijssel

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie

01-12-1989 Verkennend onderzoek NVN 5740 Dorpshuis/brandweerkazerne Grontmij Milieu

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Disclaimer
De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Indien je fouten of onvolkomenheden in de
rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelichting

Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door
bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van
(voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad
(potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken
van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van
bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële
verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot
de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor
het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het
saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de
voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het
evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of
het voorkomen blootstelling aan of

verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)
Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de
saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of
het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.

Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.
Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak
is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor
het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling
van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of
een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld
welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
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tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is
uitgevoerd.

Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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                              -1- 
                                       Laren, 27 juni 1994 
 
 
 
 
 
Autobedrijf van Dijk 
Dorpsstraat 44 
8141 AM Heino 
                
 
 
Betreft  : Resultaten bodemonderzoek "vloeistofdichte vloer" 
Projektnr: 20.946.035 
 
 
Geachte heer van Dijk, 
 
 
Hierbij zenden wij u de resultaten van een op 9 juni 1994 uitgevoerd 
bodemonderzoek ter plaatse van een lokatie aan de Dorpsstraat te 
Heino. 
De onderzoeksopzet is vastgesteld in overleg met de gemeente. 
 
Aanleiding tot het onderzoek is de plaatsing van een vloeistofdichte 
vloer, ter vervanging van een tegelverharding op de onderzochte 
lokatie.  
Doel van het onderzoek is na te gaan in hoeverre de grond van de 
lokatie eventueel is verontreinigd met olieprodukten.  
 
Ter plaatse van de toekomstige vloeistofdichte vloer bevindt zich 
een wasplaats en een oliebar (zie bijlage 1). 
 
Het veldwerk is op 9 juni 1994 uitgevoerd en bestond uit het plaatsen 
van 5 handboringen tot circa 1 m -mv. (maaiveld).  
Boring 5 is geplaatst in de nabijheid van de oliebar, boring 4 is 
geplaatst in de nabijheid van de wasplaats. De boringen 1 t/m 3 zijn 
verspreid over de rest van de lokatie geplaatst. 
De situering van de boringen is weergegeven in bijlage 1. 
 
Het opgeboorde materiaal is zintuiglijk beoordeeld qua textuur, 
kleur, geur en bijzonderheden.  
Uit de zintuiglijke beoordeling is naar voren gekomen dat de bodem 
van de lokatie onder de tegelvloer is opgebouwd uit zand. Verder 
zijn er geen bijzonderheden naar voren gekomen die van belang worden 
geacht voor het onderzoek.  
  
De volgende drie (meng)monsters zijn geselekteerd voor een analyse 
op minerale olie (GC): 
__________________________________________________________ 
Monsterpunt(en) en bodemlaag            Situering: 
in m -mv. 
---------------------------------------------------------- 



   1 t/m 3    (0,1 - 0,5)                verspreid 
   4          (0,1 - 0,5)                wasplaats 
   5          (0,1 - 0,5)                oliebar 
----------------------------------------------------------        
                            -2-     
 
 
 
 
Met ingang van mei 1994 zijn de bestaande toetsingswaarden, de A-, 
B-, en C- waarden vervangen door nieuwe toetsingscriteria, de 
streefwaarde en de interventiewaarde.  
 
De streefwaarde vervangt de "oude" A-waarde (=achtergrond-gehalte).  
De interventiewaarde vervangt de C-waarde en geeft het 
concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater 
aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering 
optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor 
mens, dier of plant.  
De interventiewaarden zijn niet alleen gebaseerd op een beschouwing 
van de aard en de concentraties van verontreinigende stoffen, die 
een indruk geven van de mate van verontreiniging en mogelijke effekten 
daarvan, maar ook van de lokale verontreinigingssituatie, die van 
belang is voor de mate en de mogelijkheid tot verspreiding of kontakt. 
 
De B-waarde is vervallen en overgenomen door het criterium: 
           interventiewaarde + streefwaarde  
                         2  
   
 
Bij de interpretatie is gebruik gemaakt van de toetsingstabel uit 
de Leidraad bodembescherming (bijlage 3). In deze toetsingstabel 
worden de streef- en interventiewaarden voor onder andere minerale 
olie afhankelijk gesteld van het organische stofgehalte. Het 
organische stofgehalte van de bovenlaag is  geschat op 5% (zand) 
van de droge stof. Op basis van deze waarden zijn de referentiewaarden 
berekend. 
 
Bij de interpretatie van de resultaten is de volgende terminologie 
gehanteerd: 
kleiner of gelijk aan streefwaarde               : - 
tussen streefwaarde en  "vm. B-waarde"           : + 
tussen "vm. B-waarde" en interventiewaarde       : ++ 
groter dan interventiewaarde                     : +++ 
 
De resultaten zijn opgenomen in onderstaande tabel en bijlage 2 en 
geïnterpreteerd met behulp van de toetsingstabel (zie bijlage 3). 
----------------------------------------------------------- 
Tabel 1: Analyseresultaten grondmonsters. 
------------------------------------------------------------ 
Monsterpunt          Gehalte:       Interpretatie:  
(0,1 - 0,5 m -mv) 
------------------------------------------------------------- 
     1, 2, 3          25                - 



     4              < 10                - 
     5                15                - 
------------------------------------------------------------- 
 
 
                              -3- 
 
 
 
 
 
 
Uit de resultaten blijkt dat in geen van de monsters een oliegehalte 
is gemeten dat de streefwaarde overschrijdt. Opgemerkt wordt dat 
het gehalte gemeten in het mengmonster omtrent de streefwaarde ligt. 
 
 
 
 
 
                                          Van der Poel Consult 
 
  
 
                                          P. van der Poel 
  
 
 















































BIJLAGE 3 



T.a.v. Van der Poel BV
Industrieweg 20

Datum: 16-Mar-2017

NETHERLANDS

Van der Poel BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Mar-2017

Dorpsstraat 44-48 te Heino

170227
2017031165/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Dorpsstraat 44-48 te Heino

1

1/2

170227

Analysecertificaat

16-Mar-2017/09:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Mar-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017031165/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S <5.0µg/LArseen (As)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 1.7µg/LChroom (Cr)

S 6.1µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 13µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 60µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S 0.12µg/LNaftaleen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

S <0.10µg/LMonochloorbenzeen

S <0.10µg/L1,2-Dichloorbenzeen

S <0.10µg/L1,3-Dichloorbenzeen

S <0.10µg/L1,4-Dichloorbenzeen

1 peilbuis 1, 01-1: 150-250 9439452

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Mar-2017

M: MCERTS erkend



Dorpsstraat 44-48 te Heino

1

2/2

170227

Analysecertificaat

16-Mar-2017/09:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Mar-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017031165/1Certificaatnummer/Versie

S <0.30µg/LDichloorbenzenen ( som 3 )

S <0.40µg/LChloorbenzenen  ( som 4 )

<1.1µg/LCKW ( som 8)

S 0.21µg/LSom dichloorbenzenen corr. *0.7

S 0.28µg/LSom mono& dichloorbenzenen corr. *0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

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

1 peilbuis 1, 01-1: 150-250 9439452

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Mar-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017031165/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

peilbuis 1, 01-1: 150-250 9439452 1  150  250 0691705169

 9439452 1  150  250 0800491104

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017031165/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017031165/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

Cf. pb 3150-1/2  en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Arseen (As)

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

Cf. pb 3150-1/2  en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Chroom (Cr)

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (9) , mono- en 

di-chloorbenzenen (VOCl 12)

Cf. pb 3130-2HS-GC-MSW0254CB (4 vl) som AS3000

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Van der Poel BV
Industrieweg 20

Datum: 21-Mar-2017

NETHERLANDS

Van der Poel BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Mar-2017

Dorpsstraat 44-48 te Heino

170227
2017034926/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Dorpsstraat 44-48 te Heino

1

1/1

170227

Analysecertificaat

21-Mar-2017/10:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

20-Mar-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017034926/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 140µg/LBarium (Ba)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

1 1, 01-1: 150-250 9451641

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Mar-2017

M: MCERTS erkend MP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017034926/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1, 01-1: 150-250 9451641 1  150  250 0691705169

 9451641 1  150  250 0800491104

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017034926/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. Van der Poel BV
Industrieweg 20

Datum: 08-Mar-2017

NETHERLANDS

Van der Poel BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-Feb-2017

Dorpsstraat 44-48 te Heino

170227
2017025568/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Dorpsstraat 44-48 te Heino

1 2 3 4 5

1/2

170227

Analysecertificaat

08-Mar-2017/11:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-Mar-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017025568/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.0% (m/m) 88.5 89.5 93.6 86.8Droge stof

S % (m/m) ds 2.0 1.8 1.0 0.9Organische stof

Q % (m/m) ds 97.9 98.1 98.9 99.0Gloeirest

S % (m/m) ds 2.1 <2.0 <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

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

S mg/kg ds 0.24 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

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

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

S mg/kg ds 0.071 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

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

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

S mg/kg ds 24 10 <10 <10Lood (Pb)

S mg/kg ds 33 <20 <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

mg/kg ds 6.0 <5.0 11 <5.0Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds 18 16 74 <11Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds 14 14 36 8.3Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds <6.0 <6.0 11 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S mg/kg ds 47 42 140 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

1

2

3

4

5

mp 6 0-0.5 m -mv, 06: 0-50

mp 1,3,4,5,7,8 0-0.5 m -mv, 01: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 07: 0-30, 08: 0-50, 07: 30-50

mp 2,9,10,11,12 0-0.5 m -mv, 02: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50

mp 30.5-1.0 m -mv, 03: 50-100

mp 1,2, 0.5-2.0, 01: 50-100, 01: 100-120, 01: 120-170, 01: 170-200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 150 9421224

9421223

9421222

9421221

9421220

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Feb-2017

28-Feb-2017

28-Feb-2017

28-Feb-2017

28-Feb-2017

M: MCERTS erkend



Dorpsstraat 44-48 te Heino

1 2 3 4 5

2/2

170227

Analysecertificaat

08-Mar-2017/11:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-Mar-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017025568/1Certificaatnummer/Versie

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

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

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

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

S
1)1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S 0.39mg/kg ds 0.056 0.21 0.43 <0.050Fenanthreen

S 0.12mg/kg ds <0.050 0.051 0.11 <0.050Anthraceen

S 0.98mg/kg ds 0.14 0.30 0.87 <0.050Fluorantheen

S 0.46mg/kg ds 0.069 0.11 0.49 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.54mg/kg ds 0.080 0.14 0.51 <0.050Chryseen

S 0.27mg/kg ds <0.050 0.059 0.22 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.36mg/kg ds 0.067 0.11 0.39 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.37mg/kg ds 0.060 0.082 0.23 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.31mg/kg ds 0.074 0.100 0.28 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

3.8mg/kg ds 0.65 1.2 3.6 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

mp 6 0-0.5 m -mv, 06: 0-50

mp 1,3,4,5,7,8 0-0.5 m -mv, 01: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 07: 0-30, 08: 0-50, 07: 30-50

mp 2,9,10,11,12 0-0.5 m -mv, 02: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50

mp 30.5-1.0 m -mv, 03: 50-100

mp 1,2, 0.5-2.0, 01: 50-100, 01: 100-120, 01: 120-170, 01: 170-200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 150 9421224

9421223

9421222

9421221

9421220

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Feb-2017

28-Feb-2017

28-Feb-2017

28-Feb-2017

28-Feb-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017025568/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

mp 6 0-0.5 m -mv, 06: 0-50 9421220 06  0  50 0533882001

mp 1,3,4,5,7,8 0-0.5 m -mv, 01: 0-50, 03: 0-50, 04 9421221 05  0  50 0533882002

 9421221 07  0  30 0533881998

 9421221 07  30  50 0533881993

 9421221 08  0  50 0533881999

 9421221 03  0  50 0533881136

 9421221 04  0  50 0533882003

 9421221 01  0  50 0533881146

mp 2,9,10,11,12 0-0.5 m -mv, 02: 0-50, 09: 0-50, 1 9421222 12  0  50 0533881997

 9421222 02  0  50 0533881140

 9421222 10  0  50 0533881995

 9421222 09  0  50 0533882000

 9421222 11  0  50 0533881996

mp 30.5-1.0 m -mv, 03: 50-100 9421223 03  50  100 0533882006

mp 1,2, 0.5-2.0, 01: 50-100, 01: 100-120, 01: 120- 9421224 02  50  100 0533881139

 9421224 02  100  150 0533881134

 9421224 02  150  200 0533881135

 9421224 01  50  100 0533881147

 9421224 01  100  120 0533881148

 9421224 01  120  170 0533881145

 9421224 01  170  200 0533881992
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017025568/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017025568/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9421221
Certificate no.: 2017025568
Sample description.: mp 1,3,4,5,7,8 0-0.5 m -mv, 01: 0-50, 03: 0-50, 04
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9421222
Certificate no.: 2017025568
Sample description.: mp 2,9,10,11,12 0-0.5 m -mv, 02: 0-50, 09: 0-50, 1
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9421223
Certificate no.: 2017025568
Sample description.: mp 30.5-1.0 m -mv, 03: 50-100
  V

Minutes
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BIJLAGE 4 



170227

Dorpsstraat 44‐48 te Heino

28‐02‐2017

2017025568

01‐03‐2017

08‐03‐2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

10 2 1,8

25 2,1 2

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 88 88 88,5 88,5 89,5 89,5

% (m/m) ds 2 2 1,8 1,8

% (m/m) ds 97,9 98,1

% (m/m) ds 2,1 2,1 <2,0 1,4

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,39 0,39 0,056 0,056 0,21 0,21

mg/kg ds 0,12 0,12 <0,050 0,035 0,051 0,051

mg/kg ds 0,98 0,98 0,14 0,14 0,3 0,3

mg/kg ds 0,46 0,46 0,069 0,069 0,11 0,11

mg/kg ds 0,54 0,54 0,08 0,08 0,14 0,14

mg/kg ds 0,27 0,27 <0,050 0,035 0,059 0,059

mg/kg ds 0,36 0,36 0,067 0,067 0,11 0,11

mg/kg ds 0,37 0,37 0,06 0,06 0,082 0,082

mg/kg ds 0,31 0,31 0,074 0,074 0,1 0,1

mg/kg ds 3,8 3,835 * 0,65 0,651 ‐ 1,2 1,197 ‐

Metalen

mg/kg ds 24 91,85 <20 54,25

mg/kg ds 0,24 0,4125 ‐ <0,20 0,241 ‐

mg/kg ds <3,0 7,303 ‐ <3,0 7,383 ‐

mg/kg ds 5,7 11,75 ‐ <5,0 7,241 ‐

mg/kg ds 0,071 0,1018 ‐ <0,050 0,0502 ‐

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐

mg/kg ds <4,0 8,099 ‐ <4,0 8,167 ‐

mg/kg ds 24 37,71 ‐ 10 15,74 ‐

mg/kg ds 33 77,91 ‐ <20 33,22 ‐

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 <3,0

mg/kg ds <5,0 <5,0

mg/kg ds 6 <5,0

mg/kg ds 18 16

mg/kg ds 14 14

mg/kg ds <6,0 <6,0

mg/kg ds 47 235 * 42 210 *

Zie bijl. Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 ‐ 0,0049 0,0245 ‐

Nr. Analytico‐nr BoToVa Oordeel

1 9421220 Overschrijding Achtergrondwaarde

2 9421221 Overschrijding Achtergrondwaarde

3 9421222 Overschrijding Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

**

***

Monster

mp 6 0‐0.5 m ‐mv, 06: 0‐50

mp 1,3,4,5,7,8 0‐0.5 m ‐mv, 01: 0‐50, 03: 0‐50, 04: 0‐50, 05: 0‐50, 07: 0‐30, 08: 0‐50, 07: 30‐50

mp 2,9,10,11,12 0‐0.5 m ‐mv, 02: 0‐50, 09: 0‐50, 10: 0‐50, 11: 0‐50, 12: 0‐50

‐

*

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Legenda

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Zink (Zn)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Naftaleen

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



170227

Dorpsstraat 44‐48 te Heino

28‐02‐2017

2017025568

01‐03‐2017

08‐03‐2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

1 0,9

2 2

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 93,6 93,6 86,8 86,8

% (m/m) ds 1 1 0,9 0,9

% (m/m) ds 98,9 99

% (m/m) ds <2,0 1,4 <2,0 1,4

Metalen

mg/kg ds <20 54,25 <20 54,25

mg/kg ds <0,20 0,241 ‐ <0,20 0,241 ‐

mg/kg ds <3,0 7,383 ‐ <3,0 7,383 ‐

mg/kg ds <5,0 7,241 ‐ <5,0 7,241 ‐

mg/kg ds <0,050 0,0502 ‐ <0,050 0,0502 ‐

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐

mg/kg ds <4,0 8,167 ‐ <4,0 8,167 ‐

mg/kg ds <10 11,02 ‐ <10 11,02 ‐

mg/kg ds <20 33,22 ‐ <20 33,22 ‐

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 <3,0

mg/kg ds <5,0 <5,0

mg/kg ds 11 <5,0

mg/kg ds 74 <11

mg/kg ds 36 8,3

mg/kg ds 11 <6,0

mg/kg ds 140 700 * <35 122,5 ‐

Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 ‐ 0,0049 0,0245 ‐

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,43 0,43 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,11 0,11 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,87 0,87 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,49 0,49 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,51 0,51 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,22 0,22 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,39 0,39 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,23 0,23 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,28 0,28 <0,050 0,035

mg/kg ds 3,6 3,565 * 0,35 0,35 ‐

Nr. Analytico‐nr BoToVa Oordeel

1 9421223 Overschrijding Achtergrondwaarde

2 9421224 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

Monster

mp 30.5‐1.0 m ‐mv, 03: 50‐100

mp 1,2, 0.5‐2.0, 01: 50‐100, 01: 100‐120, 01: 120‐170, 01: 170‐200, 02: 50‐100, 02: 100‐150, 02: 150

‐

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

PCB 28

PCB 52

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



170227

Dorpsstraat 44‐48 te Heino

10‐03‐2017

2017031165

10‐03‐2017

16‐03‐2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <5,0 3,5 ‐ 5 10 35 60

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 1,7 1,7 * 1 1 15,5 30

µg/L 6,1 6,1 ‐ 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L 13 13 ‐ 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75

µg/L 60 60 ‐ 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L 0,12 0,12 * 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 7 93,5 180

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,30 0,21 ‐ 0,6 3 26,5 50

µg/L <0,40 0,0045

µg/L <1,1

µg/L 0,21

µg/L 0,28

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <15

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

µg/L 0,63 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

1 9439452

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

S

T

I

‐

*

**

***

GSSD

RG

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

peilbuis 1, 01‐1: 150‐250

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chloorbenzenen  ( som 4 )

CKW ( som 8)

Som dichloorbenzenen corr. *0.7

Som mono& dichloorbenzenen corr. *0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

cis 1,2‐Dichlooretheen

Monochloorbenzeen

1,2‐Dichloorbenzeen

1,3‐Dichloorbenzeen

1,4‐Dichloorbenzeen

Dichloorbenzenen ( som 3 )

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

1,2‐Dichloorethaan

1,1,1‐Trichloorethaan

1,1,2‐Trichloorethaan

m,p‐Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Trichloormethaan

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o‐Xyleen

Cadmium (Cd)

Chroom (Cr)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Arseen (As)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



170227

Dorpsstraat 44‐48 te Heino

10‐03‐2017

2017034926

20‐03‐2017

21‐03‐2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 140 140 * 20 50 338 625

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 5 153 300

Nr. Analytico‐nr Monster

1 9451641

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

Molybdeen (Mo)

Legenda

1, 01‐1: 150‐250

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



BIJLAGE 5 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Dorpsst raat  4 4 -4 8  t e  Heino
projectcode 1 7 0 2 2 7

datum 0 1 -0 3 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 5

0 1 braak, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 1 2 6 4 1 .1 4
y 4 9 4 9 8 3 .0 3

0

50

100

150

200

250

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, geel, zwak 
baksteen, edelm an

-120
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, bruin, zuigerboor

-170
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
grijs, geel, zuigerboor

1

2

3

4

5

1

150

250250

50

100

0 2 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 1 2 6 7 4 .0 8
y 4 9 5 0 2 0 .5 3

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, geel, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, bruin, edelm an

1

2

3

4



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Dorpsst raat  4 4 -4 8  t e  Heino
projectcode 1 7 0 2 2 7

datum 0 1 -0 3 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 5

0 3 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 1 2 6 7 9 .8 6
y 4 9 4 9 7 8 .2 1

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, neut raal 
bruin, geel, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, bruin, zwak kolengruis, zwak 
baksteen, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, geel, edelm an

1

2

3

4

0 4 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 1 2 6 8 7 .0 8
y 4 9 4 9 8 5 .0 2

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, geel, 
edelm an

1

0 5 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 1 2 6 7 1 .8 2
y 4 9 4 9 7 9 .5 7

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, geel, 
edelm an

1

0 6 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 1 2 6 6 2 .1 0
y 4 9 4 9 6 8 .7 2

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, grijs, m at ig 
kolengruis, edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Dorpsst raat  4 4 -4 8  t e  Heino
projectcode 1 7 0 2 2 7

datum 0 1 -0 3 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 3  van 5

0 7 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 1 2 6 4 2 .4 1
y 4 9 4 9 6 7 .7 6

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, geel, edelm an

-30
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, geel, 
edelm an

1

2

0 8 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 1 2 6 5 0 .0 2
y 4 9 4 9 8 8 .2 3

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, geel, 
edelm an

1

0 9 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 1 2 6 4 1 .9 7
y 4 9 5 0 0 5 .7 8

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, grijs, 
edelm an

1

1 0 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 1 2 6 5 1 .1 2
y 4 9 5 0 1 8 .4 4

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, grijs, edelm an1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Dorpsst raat  4 4 -4 8  t e  Heino
projectcode 1 7 0 2 2 7

datum 0 1 -0 3 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 4  van 5

1 1 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 1 2 6 7 2 .8 6
y 4 9 5 0 0 0 .1 4

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, geel, edelm an1

1 2 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 2 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 1 2 6 8 6 .8 3
y 4 9 5 0 2 1 .7 7

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, licht  geel, bruin, edelm an1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )
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