




 
 
 
 

 projectnr. 231278-03 Woonlinie   
 juni 2010, revisie 00  Verkennend bodemonderzoek Rijksstraatweg 180  
  te Sleeuwijk 

 

 
 

Inhoud Blz. 
 

1 Inleiding 3 

2 Vooronderzoek 4 
2.1 Algemeen 4 
2.2 Terreinbeschrijving 4 
2.3 Voormalig- en huidig gebruik 5 
2.4 Toekomstig gebruik 7 
2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 7 
2.6 Conclusie vooronderzoek en hypothese 7 

3 Verrichte werkzaamheden 8 
3.1 Veldwerkzaamheden 8 
3.2 Laboratoriumonderzoek 8 

4 Onderzoeksresultaten 9 
4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen 9 
4.2 Analyseresultaten 9 
4.2.1 Toetsingskader 9 
4.2.2 Grond 10 
4.2.3 Grondwater 11 

5 Conclusies 12 
 
 
Bijlagen 
1. Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen 
2. Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 
3. Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding toetsingswaarden 
4. Achtergrond-, tussen- en interventiewaarden grond en streef-, tussen- en 

interventiewaarden grondwater 
5. Toelichting op achtergrond-, streef-, tussen- en interventiewaarden  
6. Teotsing Besluit bodemkwaliteit 
7. Toelichting toetsingskader Besluit bodemkwaliteit 
8. Analysecertificaten 
9. Kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/garanties 

van het onderzoek  
10. Historische kaarten 
11. Foto's onderzoekslocatie 
 
 
Tekeningen 
231278-03-O-1 Overzichtstekening met ligging onderzoekslocatie 
231278-03-S-1 Situatietekening met boringen en peilbuis (schaal 1:500) 
 

 blad 2 van 12 Milieu & Veiligheid ow3 

  
 



 
 
 
 

 projectnr. 231278-03 Woonlinie   
 juni 2010, revisie 00  Verkennend bodemonderzoek Rijksstraatweg 180  
  te Sleeuwijk 

 

1 Inleiding  

In opdracht van Woonlinie is door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. in mei 2010 een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Rijksstraatweg 180 te 
Sleeuwijk. 
 
Aanleiding 
De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en 
grondtransactie van het terrein. 
 
Doel 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is de bodemkwaliteit vast te leggen om in 
het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en grondtransactie de 
gebruiksmogelijkheden van het terrein te bepalen. 
 
Onderzoeksstrategie en kwaliteit 
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740 
(Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NEN, 2009), waarbij de 
onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV) is gehanteerd. 
 
Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en 
betrouwbaarheid/garanties van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 9. 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de 
resultaten van het onderzoek beschreven. 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 

Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan-/ 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten 
behoeve van het opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden 
uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek 
bij verkennend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). 
 
Op basis van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en de mate 
van verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een standaard 
vooronderzoek.  
 
Het standaard vooronderzoek richt zich op de onderzoekslocatie en de direct hieraan 
grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel <10 meter breed is, worden 
ook de percelen hier weer aangrenzend meegenomen. Bij grotere aangrenzende percelen, 
wordt alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de 
onderzoekslocatie in beschouwing genomen, tenzij aanleiding bestaat het gehele 
aangrenzende perceel te onderzoeken. 
 
De afstand van 25 meter is een arbitraire keus. De redenering hierachter is dat bij 
kleinschaliger gevallen van bodemverontreiniging de verspreidingsbron meestal niet 
verder is dan 25 meter en dat de gevallen met een grootschaliger verspreiding bij het 
vooronderzoek op een andere wijze worden opgespoord. 
 
Aansluitend is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 
- voormalig gebruik 
- huidig gebruik 
- toekomstig gebruik 
- bodemopbouw en geohydrologie 
 
Per onderdeel zijn één of meerdere informatiebronnen geraadpleegd. De verzamelde 
informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de volgende paragrafen.  

2.2 Terreinbeschrijving  

De onderzoekslocatie betreft een perceel dat is gelegen aan de  Rijksstraatweg 180 te 
Sleeuwijk. Kadastraal staat het perceel bekend als gemeente Werkendam, sectie S, nr. 
2369. De oppervlakte van het perceel bedraagt circa 3.800 m2.  
Op het perceel is een woning met schuur en tuin gelegen. Het dak van de schuur bestaat 
uit asbestgolfplaten. Er zijn geen sporen van verwering van deze platen. Het grootste 
gedeelte van het terrein betreft grasland. De oprit naar de schuur is verhard met klinkers. 
 
De situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in de tekeningen 231278-03-O-1 
en 231278-03-S-1. 
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Op onderstaande luchtfoto is de onderzoekslocatie weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Bron: Google Maps) 

2.3 Voormalig- en huidig gebruik 

Voor het vaststellen van het voormalige en huidige gebruik is informatie verkregen van de 
opdrachtgever en van de gemeente Werkendam (mevr. J. Brunink, d.d. 28 april 2010). 
Onderstaand is per geraadpleegde bron de gevonden informatie omschreven. 
 
Archieven 
In de archieven van de gemeente Werkendam zijn een tweetal aanvragen voor een 
bouwvergunning aangetroffen (januari 2000 en maart 2004). Daarnaast is in 2009 een 
parapluvergunning afgegeven voor het verwijderen van asbest, daar waar noodzakelijk.  
 
Er zijn geen gegevens aangetroffen omtrent de eventuele aanwezigheid van (voormalige) 
boven- en/of ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie. 
Ter plaatse van het perceel aan de Rijksstraatweg 178 (ten zuidoosten van onderhavige 
onderzoekslocatie) is in juli 1991 een ondergrondse benzinetank (6.000 liter) verwijderd 
onder KIWA-certificaat. 
 
Voor zover bekend hebben er op de onderzoekslocatie geen calamiteiten of overtredingen 
van voorschriften in het kader van de Wet milieubeheer en/of Wet bodembescherming 
en/of andere milieuregelgeving plaatsgevonden. 
 
Bodemonderzoeken 
Op het terrein zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd.  
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In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende bodemonderzoeken 
uitgevoerd: 
 
Nulsituatie bodemonderzoek toekomstig tankstation, Rijksstraatweg, sectie S, nr. 2461, 
projectnummer 05102451, Ecoconsultancy BV, 9 november 2005 
De onderzoekslocatie bevindt zich ten zuidwesten van onderhavige onderzoekslocatie. 
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat in zowel grond (boven- en ondergrond) als 
het grondwater de onderzochte parameters niet zijn aangetoond in 
gehalten/concentraties boven de streefwaarden. Onduidelijk is welke parameters zijn 
geanalyseerd; door de gemeente zijn de BIS uitdraaien aangeleverd. Er wordt vanuit 
gegaan dat alleen is onderzocht op minerale olie en vluchtige aromaten. 
 
Verkennend bodemonderzoek, Plangebied Transvaal te Sleeuwijk, projectnummer 
20080158, AGEL adviseurs, 27 oktober 2008 
De onderzoekslocatie bevindt zich ten noordoosten van onderhavige onderzoekslocatie. 
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen ruimtelijk ontwikkeling 
van het terrein. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de bovengrond plaatselijk 
licht verontreinigd is met PAK. In de ondergrond zijn de onderzochte parameters niet 
vastgesteld in gehalten boven de achtergrondwaarden. Het grondwater bevat licht 
verhoogde concentraties aan barium, nikkel en zink aangetoond.  
 
Verkennend bodemonderzoek Rijksstraatweg 159/159a te Sleeuwijk, projectnummer 
LMA/03.25370/ML, Lexmond milieu-adviezen, 1 oktober 2003 
Het onderzochte terrein bevindt zich ten zuiden van onderhavige onderzoekslocatie. De 
aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen aanvraag van een 
bouwvergunning. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat in de bovengrond 
plaatselijk bijmengingen met puin zijn waargenomen. In de bovengrond is een licht 
verhoogd gehalte aan PAK aangetroffen. In de ondergrond is een licht verhoogd gehalte 
aan nikkel vastgesteld. In het grondwater zijn de onderzochte parameters niet 
aangetoond in concentraties boven de streefwaarden. 
 
Bodemkwaliteitskaart (BKK)  
Op basis van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Werkendam, kan worden 
verwacht dat de bodem licht verontreinigd is met zware metalen en PAK. 
 
Functieklassekaart 
Voor zover bekend heeft de gemeente Werkendam nog niet de beschikking over een 
functieklassenkaart. 
 
Historische kaarten 
In bijlage 10 zijn enkele historische kaarten van de onderzoekslocatie opgenomen. Uit 
deze kaarten blijkt dat de onderzoekslocatie in het verleden in gebruik is geweest als bos. 
Tussen 1925 en 1958 is het bos op de locatie verwijderd; de locatie kreeg een agrarische 
bestemming. Op de kaart van 1988 is bebouwing op de locatie weergegeven. 
 
Overige historische gegevens 
Tijdens de uitvoering van het historisch onderzoek zijn geen gegevens gevonden over de 
verbranding of stort van afval, (her)gebruik van grond of andere bouwmaterialen, het 
(voormalige) gebruik van asbest, verkaveling, (sloot)dempingen, ontgrondingen, 
aanvullingen, afzetting van bodemvreemd materiaal en onbetrouwbaarheden of 
tegenstrijdigheden. 
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2.4 Toekomstig gebruik 

In de nabije toekomst zal ter plaatse woningbouw worden gerealiseerd. 

2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de plaatselijke bodemopbouw wordt verwezen naar paragraaf 4.1.  
De regionale bodemopbouw staat beschreven in tabel 2.1.  

 
Tabel 2.1: Regionale bodemopbouw 
Globale diepte 
(m –mv) 

Geohydrologische eenheid Lithostratigrafische eenheid Lithologische samenstelling 

0 - 5 Deklaag Holoceen zandige klei 

5 - 50 1e Watervoerende pakket Formatie Veghel en Sterksel uiterst grof tot matig fijn 
zand 

50 -120 1e Scheidende laag Formatie van Kedichem en 
Tegelen 

afwisselend zand en 
kleilaagjes 

> 120 2e Watervoerende pakket Formatie van Maassluis matig grof tot uiterst fijn 
zand 

 
Gegevens over de geohydrologie en de bodemopbouw zijn verkregen uit de 
Grondwaterkaart van Midden-Brabant 44 Oost (1975). 
 
Het grondwater in het Eerste watervoerend pakket heeft globaal een noordelijk gerichte 
stroming. De locatie is niet in een grondwaterbeschermingsgebied gelegen (Provinciale 
Milieuverordening  Noord-Brabant ). 

2.6 Conclusie vooronderzoek en hypothese 

De verzamelde informatie geeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voormalige) 
bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein. Ook wordt niet verwacht dat de 
activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het onderzoeksterrein 
negatief hebben beïnvloed.  
 
Op basis van het vooronderzoek is voor de onderzoekslocatie de strategie voor een 
onverdachte/ grootschalig onverdachte locatie (ONV) aangehouden. 
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3 Verrichte werkzaamheden 

3.1 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 11 mei 2010. Op 18 mei 2010 heeft 
bemonstering van het grondwater plaatsgevonden. Wegens het aantreffen van een matig 
verhoogde concentratie aan barium in het grondwater, heeft op 31 mei 2010 een 
herbemonstering van het grondwater plaatsgevonden. 
 
Verspreid over de onderzoekslocatie zijn geplaatst: 
- 10 boringen tot 0,5 m -mv. 
- 2 boringen tot grondwaterniveau (max. 2 m -mv.) 
- 1 peilbuis (filterstelling van 2,0 tot 3,0 m -mv.) 
 
Tijdens de terreininspectie binnen het onderzoeksgebied en bij het uitvoeren van de 
boringen is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte materialen 
op het maaiveld of in het opgeboorde materiaal. 
 
De boorlocaties zijn weergegeven op situatietekening 231278-03-S-1. 

3.2 Laboratoriumonderzoek 

In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de uitgevoerde analyses. De analyses 
zijn uitgevoerd door het RvA-geaccrediteerde laboratorium van Analytico te Barneveld. 
Voor meer informatie omtrent de kwaliteitsborging wordt verwezen naar bijlage 9. 
 
Tabel 3.1: Laboratoriumonderzoek 
(Meng)monster 
(traject m -mv.) 

Boringen Analyses1) 

Grond   
MM01 (0-0,5) 001, 002, 003, 004, 006, 007 Standaardpakket grond 
MM02 (0-0,5) 008, 009, 010, 011, 012, 013 Standaardpakket grond 
MM03 (0,7-2,0) 006, 011, 013 Standaardpakket grond 
MM04 (0,3-1,5) 006, 011, 013 Standaardpakket grond 
Grondwater   
013-1-1 (2,0-3,0) 013 Standaardpakket grondwater 
013-1-2 (2,0-3,0) 013 Barium 

1) Standaardpakketten:  
- grond: organische stof, lutum, zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale olie (GC) 

- grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 
vluchtige aromaten, (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen), vluchtige 
gehalogeneerde koolwaterstoffen (17 stuks), minerale olie (GC) 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen  

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende 
veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot 0,7 à 1,5 m -mv. uit zeer fijn tot matig 
fijn zand bestaat. Vervolgens bestaat de bodem tot 1,0 à 2,0 m -mv. uit klei. Van 1,0 à 2,0  
m -mv. tot de maximaal geboorde diepte van 3,0 m -mv. is veen aangetroffen. 
 
Bij het uitvoeren van het veldonderzoek zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op 
bodemverontreiniging.  
 
De zuurgraad (pH) en het elektrische-geleidingsvermogen (EC) zijn niet afwijkend van een 
natuurlijke situatie. 

4.2 Analyseresultaten 

4.2.1 Toetsingskader 

De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn 
weergegeven in respectievelijk bijlage 2 en bijlage 3. De analysecertificaten zijn 
toegevoegd in bijlage 8. 
 
De resultaten zijn conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de 
achtergrondwaarden (AW2000) uit de 'Regeling bodemkwaliteit' van 21 december 2007 
en de 'Wijziging Regeling bodemkwaliteit' van respectievelijk 27 juni 2008 en 7 april 2009 
en de streef- en interventiewaarden uit de 'Circulaire bodemsanering 2009' van 7 april 
2009. De achtergrond- en interventiewaarden, die voor de grond afhankelijk zijn van het 
organisch stof- en lutumgehalte, en de streefwaarden zijn opgenomen in bijlage 4.  
Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. 
 
In de tekst zal de term 'licht verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de 
achtergrond- of streefwaarden en lager dan of gelijk aan de tussenwaarden. De term 
'matig verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger dan de tussenwaarden en lager dan of 
gelijk aan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten 
hoger dan de interventiewaarden. 
 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de voorgeschreven rapportagegrens van 
de AS3000 ligt mag er, conform de 'Wijziging Regeling bodemkwaliteit' en de 'Circulaire 
bodemsanering 2009' voor de betreffende parameter van worden uitgegaan dat wordt 
voldaan aan de achtergrond- of streefwaarde. Voor somparameters geldt hetzelfde indien 
alle individuele componenten van die somparameter lager zijn dan de voorgeschreven 
rapportagegrens. Indien er voor één of meerdere individuele componenten een gemeten 
gehalte (zonder < teken) is of sprake is van verhoogde rapportagegrenzen, dan dient de 
berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Het 
verkregen toetsingsresultaat, op basis van een berekende somwaarde waarin voor één of 
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meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 maal de 
rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. Er kan onderbouwd worden 
geconcludeerd dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het 
toetsingsresultaat aangeeft. 
 
Barium 
In de 'Circulaire bodemsanering 2009' van 7 april 2009 is aangegeven dat de norm voor 
barium tijdelijk is ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor 
barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is 
van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van 
een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige 
interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op 
barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer 
getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.  

4.2.2 Grond 

In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende achtergrond-, 
tussen- of interventiewaarde overschrijden.  
 
Tabel 4.1: Overschrijdingstabel grond 

Parameters (Meng)monster 
(traject m-mv) 

Deelmonsters Veldwaarneming  
> achtergrondwaarde  
< tussenwaarde (licht 
verontreinigd) 

> tussenwaarde  
< interventiewaarde 
(matig verontreinigd) 

> interventiewaarde 
(sterk verontreinigd) 

MM01 (0-0,5) 001-1, 002-1, 
003-1, 004-1, 
006-1, 007-1 

zand - - - 

MM02 (0-0,5) 008-1, 009-1, 
010-1, 011-1, 
012-1, 013-1 

zand Co - - 

MM03 (0,7-2,0) 006-3, 011-3, 
013-4 

klei - - - 

MM04 (0,3-1,5) 006-2, 011-2, 
013-2, 013-3 

zand Cd, Co, Zn - - 

- : Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 
Ba : Barium Ni : Nikkel 
Cd : Cadmium Zn : Zink 
Co : Kobalt MO : Minerale olie 
Cu : Koper PAK : Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
Hg : Kwik PCB : Polychloorbifenylen 
Pb : Lood 
Mo : Molybdeen 
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Toetsing aan Besluit bodemkwaliteit 
Om te toetsen of de milieuhygiënische kwaliteit van de grond voldoet aan de beoogde 
functie van de locatie (wonen), zijn de analyseresultaten tevens getoetst aan de maximale 
waarden van het Besluit bodemkwaliteit. Hierbij is de grond getoetst als 'ontvangende 
bodem'. De toetstabellen zijn opgenomen in bijlage 6. 
 
Tabel 4.2: Toetsing Besluit bodemkwaliteit 
(Meng)monster (traject m-mv) Toetsing Besluit bodemkwaliteit 

MM01 (0-0,5) AW2000 
MM02 (0-0,5) AW2000 
MM03 (0,7-2,0) AW2000 
MM04 (0,3-1,5) Wonen 

 

4.2.3 Grondwater 

In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende streef-, tussen- 
of interventiewaarde overschrijden. 
 
Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grondwater 

Parameters Watermonster Filterdiepte  
(m -mv.) > streefwaarde < 

tussenwaarde (licht 
verontreinigd) 

> tussenwaarde < 
interventiewaarde (matig 
verontreinigd) 

> interventiewaarde 
(sterk verontreinigd) 

013-1-1 2,0-3,0 Zn, X Ba - 

- : Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 
Co : Kobalt Ba : Barium B : Benzeen 
Ni : Nikkel  Cd : Cadmium E : Ethylbenzeen 
Cu : Koper  Hg : Kwik  T : Tolueen 
Zn : Zink  Pb : Lood  X : Xylenen 
MO : Minerale olie Mo : Molybdeen N : Naftaleen 
PAK : Polycyclische aromatische koolwaterstoffen S : Styreen 
PCB: Polychloorbifenylen 
VGK : Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen  
Bij VGK is het toetsingsresultaat van de parameter met de hoogste overschrijding weergegeven. Voor de 
specificatie van de individuele parameters uit de stofgroep wordt verwezen naar bijlage 3. 
 

Aanvullend onderzoek 
Op basis van het aantreffen van een matig verhoogde concentratie aan barium in het 
grondwater, heeft in overleg met de opdrachtgever een herbemonstering van peilbuis 013 
plaatsgevonden. Het grondwatermonster is vervolgens geanalyseerd op de aanwezigheid 
van barium. In onderstaande tabel is het resultaat van de herbemonstering weergegeven. 
 
Tabel 4.4: Resultaat herbemonstering 

Parameters Watermonster Filterdiepte  
(m -mv.) > streefwaarde < 

tussenwaarde (licht 
verontreinigd) 

> tussenwaarde < 
interventiewaarde (matig 
verontreinigd) 

> interventiewaarde 
(sterk verontreinigd) 

013-1-1 2,0-3,0 - Ba - 

- : Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 
Ba   : Barium  
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5 Conclusies 

In het uitgevoerde bodemonderzoek is overeenkomstig de NEN 5740 de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. Uit 
het vooronderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die duiden op de 
aanwezigheid van (voormalige) bodembedreigende activiteiten. Derhalve heeft het 
onderzoek plaatsgevonden volgens de strategie voor een onverdachte locatie (ONV). 
 
Grond 
In de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan kobalt aangetoond. De zandige 
ondergrond bevat licht verhoogde gehalten aan cadmium, kobalt en zink. In de kleiige 
ondergrond zijn de onderzochte parameters niet vastgesteld in gehalten boven de 
achtergrondwaarden. 
 
De milieuhygiënische kwaliteit van de ontvangende bodem voldoet aan de maximale 
waarden voor de functie 'wonen' van het Besluit bodemkwaliteit. 
 
Grondwater 
In het grondwater zijn een matig verhoogde concentratie aan barium en licht verhoogde 
concentraties aan zink en xylenen aangetoond. Na herbemonstering van het grondwater 
wordt de matig verhoogde concentratie aan barium bevestigd. 
 
Toetsing hypothese 
De vooraf opgestelde hypothese 'onverdachte locatie’ wordt verworpen, vanwege de 
aangetroffen verhoogde gehalten/concentraties in grond en grondwater.  
 
De onderzoeksresultaten geven strikt genomen aanleiding tot het uitvoeren van 
vervolgonderzoek, omdat de tussenwaarde voor barium wordt overschreden.  
Omdat er echter geen aanwijsbare bronnen aanwezig zijn voor de verhoogde 
concentraties aan barium en het feit dat in de directe omgeving reeds verhoogde 
concentraties aan barium zijn gemeten, wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van een 
verhoogde achtergrondconcentratie.   
 
Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke 
waarnemingen en analyseresultaten van dit onderzoek. 
 
 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Oosterhout, juni 2010 
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Bijlage 1: Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen 

  
 



 
 
 
 
 

 
        
Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte 
nummer     diepte monster  
 in (cm-mv)    in (cm-mv)  in (cm-mv) 
        
        
001  0 -  50 Zand, matig fijn, matig humeus, zwak 

siltig, bruin 
   0 -  50 MM01  

        
002  0 -  50 Zand, matig fijn, matig humeus, zwak 

siltig, bruin 
   0 -  50 MM01  

        
003  0 -  50 Zand, matig fijn, matig humeus, zwak 

siltig, bruin 
   0 -  50 MM01  

        
004  0 -  50 Zand, matig fijn, matig humeus, zwak 

siltig, bruin 
   0 -  50 MM01  

        
005  0 -  50 Klei, matig zandig, zwak humeus, 

donkergrijs 
   0 -  50   

        
006  0 -  50 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, lichtbruin 
   0 -  50 MM01  

  50 -  70 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs    50 -  70 MM04  
  70 -  100 Klei, zwak siltig, grijs    70 -  100 MM03  
  100 -  200 Veen, bruin    100 -  150   
      150 -  200   
        
007  0 -  50 Zand, matig fijn, matig humeus, zwak 

siltig, bruin 
   0 -  50 MM01  

        
008  0 -  50 Zand, matig fijn, matig humeus, zwak 

siltig, bruin 
   0 -  50 MM02  

        
009  0 -  50 Zand, matig fijn, matig humeus, zwak 

siltig, bruin 
   0 -  50 MM02  

        
010  0 -  50 Zand, matig fijn, matig humeus, zwak 

siltig, bruin 
   0 -  50 MM02  

        
011  0 -  30 Zand, zeer fijn, matig humeus, zwak siltig, 

bruin 
   0 -  30 MM02  

  30 -  80 Zand, matig fijn, zwak grindig, geel    30 -  80 MM04  
  80 -  100 Klei, zwak siltig, grijs    80 -  100 MM03  
  100 -  200 Veen, bruin    100 -  150   
        
012  0 -  50 Zand, matig fijn, matig humeus, zwak 

siltig, bruin 
   0 -  50 MM02  

        
013  0 -  50 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, lichtbruin 
   0 -  50 MM02  

  50 -  150 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin 

resten hout   50 -  100 MM04  

      100 -  150 MM04  
  150 -  200 Klei, matig zandig, zwak humeus, 

bruingrijs 
resten hout   150 -  200 MM03  

  200 -  300 Veen, zwak kleiïg, bruin      200 -  300 
        

  
 



 
 
 
 
 

  
 

boorpunt 001

0

50

1

0

Zand, matig f ijn, matig humeus, 
zw ak siltig, bruin, Edelmanboor

-50

boorpunt 002

0

50

1

0

Zand, matig f ijn, matig humeus, 
zw ak siltig, bruin, Edelmanboor

-50

boorpunt 003

0

50

1

0

Zand, matig f ijn, matig humeus, 
zw ak siltig, bruin, Edelmanboor

-50

boorpunt 004

0

50

1

0

Zand, matig f ijn, matig humeus, 
zw ak siltig, bruin, Edelmanboor

-50

boorpunt 005

0

50

1

0

Klei, matig zandig, zw ak humeus, 
donkergrijs, Edelmanboor

-50

boorpunt 006

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

0

Zand, matig f ijn, zw ak siltig, zw ak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig f ijn, zw ak siltig, grijs, 
Edelmanboor

-70

Klei, zw ak siltig, grijs, Edelmanboor-100

Veen, bruin, Edelmanboor

-200



 
 
 
 
 

  
 

boorpunt 007

0

50

1

0

Zand, matig f ijn, matig humeus, 
zw ak siltig, bruin, Edelmanboor

-50

boorpunt 008

0

50

1

0

Zand, matig f ijn, matig humeus, 
zw ak siltig, bruin, Edelmanboor

-50

boorpunt 009

0

50

1

0

Zand, matig f ijn, matig humeus, 
zw ak siltig, bruin, Edelmanboor

-50

boorpunt 010

0

50

1

0

Zand, matig f ijn, matig humeus, 
zw ak siltig, bruin, Edelmanboor

-50

boorpunt 011

0

50

100

150

200

1

2

3

4

0

Zand, zeer f ijn, matig humeus, 
zw ak siltig, bruin, Edelmanboor-30

Zand, matig f ijn, zw ak grindig, geel, 
Edelmanboor

-80

Klei, zw ak siltig, grijs, Edelmanboor-100

Veen, bruin, Edelmanboor

-200

boorpunt 012

0

50

1

0

Zand, matig f ijn, matig humeus, 
zw ak siltig, bruin, Edelmanboor

-50



 
 
 
 
 

  
 

boorpunt 013

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

0

Zand, matig f ijn, zw ak siltig, zw ak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig f ijn, zw ak siltig, zw ak 
humeus, resten hout, donkerbruin, 
Edelmanboor

-150

Klei, matig zandig, zw ak humeus, 
resten hout, bruingrijs, Edelmanboor

-200

Veen, zw ak kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-300



 
 
 
 
 

  
 

 

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



 
 
 
 
 

Bijlage 2: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 

  
 



 projectnr. 231278-03 Woonlinie    
 juni 2010, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Rijksstraatweg 180     
  te Sleeuwijk    
 

  
Bijlage 2: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 

 

 < : concentratie kleiner dan de detectielimiet * : gemeten in het laboratorium 
 + : concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de  # : geschatte waarde door middelen van lagen 
       tussenwaarde @ : geschatte waarde uit laagbeschrijving 
 ++ : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde & : handmatig ingevoerd 
 +++ : concentratie groter dan de interventiewaarde $ : standaard bodem 
 / : detectielimiet groter dan de toetsingswaarde  
 ° : geen achtergrond- en interventiewaarde bekend voor deze stof  
     Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde 
 
 blad 1 van 2  Milieu & Veiligheid 

    
Monsternummer Eenheid  MM01  MM02 
Boringnummer   001,002,003,004,006,007  008,009,010,011,012,013 
Diepte (cm-mv)   0 - 50  0 - 50 
    
    
ALGEMEEN    
Droge stof (%)  86  83,3 
Lutumgehalte (% ds)  *  10  *  12.4 
Org. stofgehalte (% ds)  *  2.2  *  3.4 
    
METALEN    
Barium [Ba] mg/kg ds  51   45  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,18   0,22  
Kobalt [Co] mg/kg ds  6,1   13 + 
Koper [Cu] mg/kg ds  6,7   7,7  
Kwik [Hg] mg/kg ds  < 0,05   < 0,05  
Lood [Pb] mg/kg ds  16   22  
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  < 1,5   < 1,5  
Nikkel [Ni] mg/kg ds  11   12  
Zink [Zn] mg/kg ds  42   50  
    
PAK    
Naftaleen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Fenanthreen mg/kg ds  < 0,05  °   0,052  °  
Anthraceen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  °   0,21  °  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  < 0,05  °   0,084  °  
Chryseen mg/kg ds  < 0,05  °   0,092  °  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  °   0,056  °  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  °   0,12  °  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  < 0,05  °   0,095  °  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  < 0,05  °   0,072  °  
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  0,35   0,85  
    
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049   0,0049  
    
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 38   < 38  
    
OVERIG    
Droge stof % m/m  86  °   83,3  °  
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 97,1  °   95,7  °  
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Bijlage 2: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 

 

 < : concentratie kleiner dan de detectielimiet * : gemeten in het laboratorium 
 + : concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de  # : geschatte waarde door middelen van lagen 
       tussenwaarde @ : geschatte waarde uit laagbeschrijving 
 ++ : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde & : handmatig ingevoerd 
 +++ : concentratie groter dan de interventiewaarde $ : standaard bodem 
 / : detectielimiet groter dan de toetsingswaarde  
 ° : geen achtergrond- en interventiewaarde bekend voor deze stof  
     Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde 
 
 blad 2 van 2  Milieu & Veiligheid 

 
    
Monsternummer Eenheid  MM03  MM04 
Boringnummer   006,011,013  006,011,013 
Diepte (cm-mv)   70 - 200  30 - 150 
    
    
ALGEMEEN    
Droge stof (%)  64,9  75,8 
Lutumgehalte (% ds)  *  33.5  *  5.2 
Org. stofgehalte (% ds)  *  8.4  *  8.3 
    
METALEN    
Barium [Ba] mg/kg ds  160   36  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,38   0,59 + 
Kobalt [Co] mg/kg ds  12   11 + 
Koper [Cu] mg/kg ds  21   8,7  
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,078   < 0,05  
Lood [Pb] mg/kg ds  28   16  
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  < 1,5   < 1,5  
Nikkel [Ni] mg/kg ds  30   12  
Zink [Zn] mg/kg ds  110   100 + 
    
PAK    
Naftaleen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Fenanthreen mg/kg ds  0,061  °   0,051  °  
Anthraceen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Fluorantheen mg/kg ds  0,15  °   0,084  °  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  < 0,05  °   0,053  °  
Chryseen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  0,49   0,43  
    
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  °   0,0011  °  
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049   0,0053  
    
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 38   < 38  
    
OVERIG    
Droge stof % m/m  64,9  °   75,8  °  
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 89,3  °   91,3  °  

 
 

 
 



 
 
 
 
 

Bijlage 3: Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding 
toetsingswaarden 
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Bijlage 3: Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding 

toetsingswaarden 
 

 < : concentratie kleiner dan de detectielimiet  
 + : concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde  
 ++ : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde  
 +++ : concentratie groter dan de interventiewaarde  
 / : detectielimiet groter dan de toetsingswaarde  
 ° : geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof  
   Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde 
 
 blad 1 van 1  Milieu & Veiligheid 

    
Monsternummer Eenheid  013-1-1  013-1-2 
Diepte (cm-mv)   200 - 300  200 - 300 
    
    
ALGEMEEN    
GWS (cm - mv)  102  98 
pH   7.13  6.63 
EC (μS/cm)  3020  3220 
    
METALEN    
Barium [Ba] μg/l  340 ++  370 ++ 
Cadmium [Cd] μg/l  < 0,8   
Kobalt [Co] μg/l  17   
Koper [Cu] μg/l  < 15   
Kwik [Hg] μg/l  < 0,05   
Lood [Pb] μg/l  < 15   
Molybdeen [Mo] μg/l  < 3,6   
Nikkel [Ni] μg/l  < 15   
Zink [Zn] μg/l  170 +  
    
AROMATISCHE VERBINDINGEN    
Benzeen μg/l  < 0,2   
Tolueen μg/l  < 0,3   
Ethylbenzeen μg/l  < 0,3   
ortho-Xyleen μg/l  0,1  °   
meta-/para-Xyleen (som) μg/l  < 0,2  °   
Xylenen (som, 0.7 factor) μg/l  0,24 +  
BTEX (som) μg/l  < 1,1  °   
Naftaleen (BTEXN) μg/l  < 0,05   
Styreen (Vinylbenzeen) μg/l  < 0,3   
    
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN    
1,1-Dichloorethaan μg/l  < 0,6   
1,2-Dichloorethaan μg/l  < 0,6   
1,1-Dichlooretheen μg/l  < 0,1   
cis-1,2-Dichlooretheen μg/l  < 0,1  °   
trans-1,2-Dichlooretheen μg/l  < 0,1  °   
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto μg/l  0,14   
Dichloormethaan μg/l  < 0,2   
1,1-Dichloorpropaan μg/l  < 0,25  °   
1,2-Dichloorpropaan μg/l  < 0,25  °   
1,3-Dichloorpropaan μg/l  < 0,25  °   
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+ μg/l  0,52   
Tetrachlooretheen (Per) μg/l  < 0,1   
Tetrachloormethaan (Tetra) μg/l  < 0,1   
1,1,1-Trichloorethaan μg/l  < 0,1   
1,1,2-Trichloorethaan μg/l  < 0,1   
Trichlooretheen (Tri) μg/l  < 0,6   
Trichloormethaan (Chloroform) μg/l  < 0,6   
Vinylchloride μg/l  < 0,1   
Tribroommethaan (bromoform) μg/l  < 2,0   
CKW (som) μg/l  < 3,2  °   
    
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN    
Minerale olie C10 - C40 μg/l  < 100   

 
 

 
 



 
 
 
 
 

Bijlage 4: Achtergrond-, tussen- en interventiewaarden grond en streef-, tussen- en 
interventiewaarden grondwater 

  
 











 
 
 
 
 

Bijlage 5: Toelichting op achtergrond-, streef-, tussen- en interventiewaarden 
 

  
 



 
 
 
 
 

Toelichting op achtergrond-, streef-, tussen- en interventiewaarden 
 
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef-, tussen- en 
interventiewaarden en hun betekenis ingegaan. 
 
De achtergrondwaarden (AW2000) zijn landelijk geldende waarden voor een 
multifunctionele bodemkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse 
praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden (bekend als AW2000) 
zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en 
landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale 
verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht.  
 
De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wèl en 
waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging.  
 
De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of 
grondwater aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant 
en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd.  
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodem-
verontreiniging, indien de gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde 
overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of voor het grondwater in tenminste 100 m3 

bodemvolume. 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van 
de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen 
betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit 
eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of 
niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. 
 
Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de 
interventiewaarden worden overschreden. 
Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het 
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke 
effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) 
waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele 
maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume kan optreden, 
is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
De ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld in een nader onderzoek. 
Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat 
sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In het overheidsbeleid wordt 
als criterium voor het uitvoeren van een nader onderzoek, afhankelijk van de 
omstandigheden, uitgegaan van een concentratie, voor respectievelijk grond en 
grondwater, die ligt boven het gemiddelde van respectievelijk de interventie- en 
achtergrondwaarde (T-waarde = (AW2000+I)/2) voor grond en de interventie- en 
streefwaarde (T-waarde = (S+I)/2) voor grondwater.    
 
De achtergrond- en interventiewaarden van de stoffen in de grond zijn om uiteenlopende 
redenen gedeeltelijk afhankelijk gesteld van de samenstelling van de grond, nl. het 
gehalte lutum (bodemdeeltjes < 2 μm) en/of het gehalte organisch stof (humus). In bijlage 
4 zijn deze achtergrond- en interventiewaarden berekend aan de hand van geanalyseerde 
of geschatte gehalten organisch stof en lutum. 
 

  
 



 
 
 
 
 

Bijlage 6: Toetsing Besluit bodemkwaliteit 

  
 



 
 
 
 
 

  
 



 
 
 
 
 

  
 



 
 
 
 
 

  
 



 
 
 
 
 

  
 

 



 
 
 
 
 

Bijlage 7: Toelichting toetsingskader Besluit bodemkwaliteit 
 
De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en 
rekenregels uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden 
voor het volgens het generieke kader toepassen op landbodem.  
 
Bij het conform het Besluit bodemkwaliteit toepassen van een partij grond speelt de 
kwaliteit en de functie van de ontvangende bodem (oftewel de bodem ter plaatse van de 
toepassingslocatie) een rol. Derhalve zijn in het Besluit niet alleen maximale waarden 
opgenomen voor het classificeren van een toe te passen partij grond, maar ook voor het 
classificeren van de ontvangende landbodem: 
 
- Achtergrondwaarden (AW2000) 

Dit zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven 
de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. 
Deze achtergrondwaarden (bekend als AW2000) zijn vastgesteld op basis van gehalten 
zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in 
dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt 
geacht. De AW2000 zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit. 
 

- Maximale waarden voor bodemfunctieklassen  
De bodemfunctieklassen beschrijven het gebruik van de landbodem. De maximale 
waarden van deze bodemfunctieklassen geven de bovengrens aan voor de gewenste 
(duurzame) bodemkwaliteit. Bij het generieke toetsingskader wordt voor landbodem 
onderscheid gemaakt in de bodemfunctieklassen ‘wonen’ en ‘industrie’. De maximale 
waarden voor de bodemfunctieklassen zijn opgenomen in tabel 1 van bijlage B van de 
Regeling. 
 

- Maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen  
De maximale waarden van de bodemkwaliteitsklassen vormen de bovengrens voor de 
actuele kwaliteit van de bodem alsmede van een toe te passen partij grond. Bij het 
generieke toetsingskader wordt voor landbodem onderscheid gemaakt in de 
kwaliteitsklassen ‘wonen’ en ‘industrie’. De kwaliteitsklassen voor landbodem zijn 
zodanig ingedeeld dat de maximale waarden van een bodemkwaliteitsklasse op 
hetzelfde niveau liggen als de maximale waarden van de corresponderende 
bodemfunctieklasse. De maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen zijn 
opgenomen in bijlage B van de Regeling. 
 

- Lokale maximale waarden 
Een bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om binnen haar beheergebied lokale 
maximale waarden voor de bodemkwaliteit vast te stellen waaraan een partij toe te 
passen grond moet voldoen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer een bevoegd 
gezag, vanuit maatschappelijke en/of ruimtelijke overwegingen, binnen haar 
beheersgebied een verbetering wenst of een verslechtering van de bodemkwaliteit wil 
toelaten. Dergelijke lokale waarden kunnen hoger of lager liggen dan de 
bovengenoemde maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen.  

  
 



 
 
 
 
 

 
- Maximale emissiewaarden 

Bij een grootschalige bodemtoepassing hoeft niet te worden voldaan aan de maximale  
waarden van de bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem.  
Daarentegen staat bij een dergelijke toepassing wel de emissie uit een partij grond 
centraal. Dit om te voorkomen dat een ontoelaatbare uitloging vanuit deze grond naar 
de ontvangende bodem plaatsvindt. De maximale emissiewaarden waaraan moet 
worden voldaan, zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling. 
 

- Emissietoetswaarden 
Bij een grootschalige bodemtoepassing wordt vrijstelling verleend voor het bepalen van 
de emissie, en het toetsen van deze emissie aan de bovengenoemde maximale 
emissiewaarden, wanneer de gemiddeld gemeten gehalten in een toe te passen partij 
grond de zogenoemde emissietoetswaarden niet overschrijden. In dat geval wordt 
namelijk, op basis van in het verleden opgedane ervaringen, aangenomen dat wordt 
voldaan aan de maximale emissiewaarden. De emissietoetswaarden zijn opgenomen in 
bijlage B van de Regeling.  

 
De mate van overschrijden van de bovengenoemde maximale waarden bepaald tot welke 
klasse een toe te passen partij grond of de ontvangende landbodem behoort. Deze 
classificatie is echter alleen mogelijk indien de monsterneming en het 
laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van Onze Ministers bepaalde 
methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over een 
erkenning.  
 
De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn: 
- AW2000  

De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als AW2000 
(oftewel schoon), wanneer de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet 
overschrijden. In artikel 4.2.2 lid 4+5 van de Regeling is beschreven wat onder het 
overschrijden van de achtergrondwaarden wordt verstaan.  

 
- Kwaliteitsklasse 'wonen' 

De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld 
als de kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde 
achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de 
bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie artikel 4.4.1 lid 1 van de Regeling). 
De kwaliteit van de ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 
'wonen', wanneer de gemeten gehalten de  bovengenoemde achtergrondwaarden 
overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 
'wonen'. In artikel 4.10.2 lid 3 van de Regeling is beschreven wat onder het 
overschrijden van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' wordt 
verstaan.  
 

- Kwaliteitsklasse 'industrie' 
De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op 
landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie' 
wanneer de gemeten gehalten de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' 
overschrijden, maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 
'industrie' (zie artikel 4.4.1 lid 2 en 4.10.2 lid 5 van de Regeling).   
 
 

  
 



 
 
 
 
 

 
- Niet toepasbare grond  

Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de 
kwaliteitsklasse 'industrie' overschrijden, dan komt deze grond niet in aanmerking voor 
hergebruik volgens het generieke toetsingskader of verwerking in een grootschalige 
bodemtoepassing. In dat geval dient te worden nagegaan of mogelijk wordt voldaan aan 
de voorwaarden voor het gebiedsspecifieke toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het 
Besluit).  
Wordt niet aan de criteria van het Besluit bodemkwaliteit voldaan, dan valt het 
toepassen van de partij grond (in dat geval een afvalstof) onder de vergunningplicht van 
artikel 8.1 Wet milieubeheer (Wm) of de ontheffingsplicht van artikel 10.63 Wm. Is 
toepassing onder de noemer van de Wm geen optie, dan dient de grond te worden 
afgevoerd naar een erkende verwerker (reiniger/stort). 

 
Grond die als AW2000 (schone grond) wordt beoordeeld, is vrij toepasbaar op 
landbodem. Voor het toepassen van grond die wordt geclassificeerd als 'wonen' of 
'industrie' moet worden voldaan aan de voorwaarden van het generieke toetsingskader 
(art. 54 t/m 61 van het Besluit). 
 
Alle toepassingen van grond moeten 5 werkdagen vooraf worden gemeld  via het centrale 
meldpunt van SenterNovem, behalve wanneer sprake is van het toepassen van minder 
dan 50 m3 schone grond. 

  
 



 
 
 
 
 

Bijlage 8: Analysecertificaten 

  
 

































 
 
 
 
 

Bijlage 9: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en 
strategieën en betrouwbaarheid/garanties 
 

  
 



 
 
 
 
 

Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en 
betrouwbaarheid/garanties 
 
 
Betrouwbaarheid/garanties 
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al 
dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. conform de toepasselijke en 
van kracht zijnde regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk 
maakt garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een 
bodemonderzoek. 
  
Het vorenstaande betekent dat Oranjewoud op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien 
van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Oranjewoud uitgevoerde 
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw 
aanspreekpunt binnen Oranjewoud. 
 
In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet 
altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Oranjewoud wel 
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Oranjewoud niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid 
van de verzamelde historische informatie. 
 
 
Certificatie/accreditatie 
Ingenieursbureau Oranjewoud is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging 
Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).  
 
Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-
certificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. is 
volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de 
beoordelingsrichtlijn zijn in onderhavig rapport vermeld. In het colofon staan de namen en parafen van de 
veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben uitgevoerd.  
 
De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en 
externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. 
 
De onderzochte locatie is niet in eigendom van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. of gerelateerde 
zusterbedrijven. 
 
De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Oranjewoud verrichten door 
een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent 
de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge 
betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn 
uitgevoerd. 
 

  
 



 
 
 
 
 

Toepassing grond en asbest 
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het 
gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt 
afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. 
Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het 
bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid 
van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform 
de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.  
 
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel 
uitmaakt van onderzoek dat door Oranjewoud volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Het voorliggende 
onderzoek doet derhalve geen bindende uitspraak over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem op 
de onderzochte locatie. Als tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, 
dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren. Overigens wordt opgemerkt dat in de 
bodem aanwezig puin enig asbest kan bevatten. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in 
de bodem dient volgens de NEN 5707 ‘Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem’ (NNI, 
april 2003) te worden uitgevoerd. 

 

 

  
 



 
 
 
 
 

Bijlage 10:        Historische kaarten 

  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

1902 

  
 



 
 
 
 
 

1925           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 
 
 
 

1958 
 

  
 



 
 
 
 
 

1969 
 

  
 



 
 
 
 
 

1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 
 
 
 

Bijlage 11: Foto's onderzoekslocatie 
  

  
 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woning met voortuin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oprit naar schuur 

  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achtertuin met uitzicht op schuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achtertuin met woning en schuur 

  
 



 
 
 
 
 

Tekeningen 
231278-03-O-1 Overzichtstekening met ligging onderzoekslocatie 
231278-03-S-1 Situatietekening met boringen en peilbuis (schaal 1:500) 

 
  

  
 



 
 
 
 
 

231278-03-O-1 Overzichtstekening met ligging onderzoekslocatie 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ligging onderzoekslocatie 
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