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1. INLEIDING EN DOELSTELLING

 In opdracht van de Projectontwikkelingsmij. M.B. Tricht BV is door Bakker Milieuadviezen een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Rijksstraatweg 41/43 te Sleeuwijk, kadastraal 
bekend gemeente Werkendam, kern Sleeuwijk, sectie S, nummer 197. 

 Het doel van het onderzoek is vast te stellen of de grond en/of het grondwater ter plaatse van het 
onderzoeksterrein verontreinigingen bevatten welke een belemmering of beperking zouden kunnen vormen 
bij de voorgenomen herontwikkeling van het terrein.  

 In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de terreinsituatie van de onderzoekslocatie. Hoofdstuk 3 beschrijft de 
uitgevoerde werkzaamheden. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van het onderzoek weer. In hoofdstuk 5 zijn 
de conclusies en aanbevelingen opgenomen. 

 NB: Bakker Milieuadviezen heeft het bodemonderzoek uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 2000 
conform de onderliggende protocollen 2001 en 2002. Middels ondertekening van het voorliggende rapport 
wordt verklaard dat er geen sprake is van eigendom van het te onderzoeken onroerend goed en tevens dat 
het bodemonderzoek onpartijdig en onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd. De uitvoerend 
veldwerker is O. Bakker. 

2. ACHTERGRONDINFORMATIE.

2.1 Terreinsituatie. 

 De onderzoekslocatie is gelegen ten zuidoosten van de Rijksstraatweg. De plaats van de locatie ten opzichte 
van de omgeving is op bijlage 1 weergegeven. De oppervlakte van het terrein bedraagt ca 3000 m2. 

 Voor historische informatie is de opdrachtgever, de gemeente Werkendam, TOPO-tijdreis, het eigen 
bodemonderzoeksarchief en Bodemloket.nl geraadpleegd. De gemeente Werkendam heeft per email 
medegedeeld dat de locatie als onverdacht kan worden aangemerkt. 

 Terreinbeschrijving.

 Op het perceel staat een pand, dat dateert van naar schatting 1925. Het pand omvat een woning aan de 
voorzijde en een loods of werkplaats aan de achterzijde. Het geheel staat al enkele jaren leeg en is sterk 
verwaarloosd. Het buitenterrein betreft een sterk verwilderde tuin. Op de zuidoosthoek van het terrein is 
sprake van 2 m hoge braamstruiken. Langs de oostzijde van het perceel staat nog een aparte, eveneens 
vervallen schuur met een asbestdak. 

 Vanaf de straat ligt er langs de zuidgevel een halfverhard pad. Bij de terreininspectie zijn geen 
bodemverdachte kenmerken waargenomen (geen brandplekken, morsingen of zwerfasbest). Echter de 
inspectie kon niet overal op het terrein goed uitgevoerd worden vanwege de verwilderde staat van de tuin. 

 Huidig gebruik. 

 Geen concreet gebruik. 
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Toekomstig gebruik.

 Vermoedelijk woonbestemming. 

 Voormalig gebruik. 

 Het pand heeft decennialang bekend gestaan als een graanmaalderij. 

 Calamiteiten.

 Op het perceel hebben zich geen calamiteiten voorgedaan (voor zover bekend). 

 Ophogingen/dempingen/stort.

 Op het terrein zijn, voor zover bekend, in het verleden geen grond of bodemvreemde materialen van elders 
opgebracht.  

 Boven- en ondergrondse tanks.

 Op het terrein is volgens de gemeente Werkendam geen onder- of bovengrondse brandstoftank aanwezig 
(geweest). 

 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek

 Op Bodemloket.nl wordt in de omgeving slechts een onderzoekslocatie aangegeven op ca 30 meter ten 
noorden. Op deze locatie zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Volgens de gemeentelijke 
bodemkwaliteitskaart voldoet de bovengrond aan klasse industrie en de ondergrond aan AW 2000.  

 Hypothese. 

 Op grond van de verkregen informatie is qua onderzoeksinspanning uitgegaan van een onverdachte locatie. 

2.2 Bodemopbouw en geohydrologische situatie.

 Informatie over de bovenste 1.20 meter van de ongeroerde bodem ter plaatse is verkregen via de bodemkaart 
van Nederland (kaartblad 44 oost, 1:50.000). Het bodemtype valt onder de zogenoemde vlakvaaggronden, 
welke worden gekarakteriseerd door kleiig zandige (zavelige) bodemsoorten. In de eerste relevante meters 
van de ondergrond is er sprake van zandige bodemsoorten. 

 De horizontale grondwaterstroming van het freatisch grondwater is noordwestelijk gericht.  
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3. ONDERZOEKSPROGRAMMA.

3.1 Algemeen.

 Het onderzoek is opgezet volgens de NEN 5740, paragraaf 5.1, "Onderzoeksstrategie bij verkennend 
onderzoek" (Nederlands Normalisatie-Instituut). De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de BRL 
SIKB 2000 en de onderliggende protocollen 2001 en 2002.  

3.2 Veldwerkzaamheden. 

 Op 26 april 2018 zijn op de onderzoekslocatie de veldwerkzaamheden verricht. Voor het boren is een 
Edelmanboor gebruikt. De locaties van de boringen en de peilbuis zijn weergegeven in bijlage 2.  

 Er zijn 13 boringen verricht. Boring 1 is uitgevoerd tot 2.4 m-mv (meter beneden maaiveld) en voorzien 
van een peilbuis. De boringen 6 en 12 zijn 1.5 a 2 m diep uitgevoerd en de overige boringen tot 0.5 a 1 m 
diep.  

 De uitkomende grond is zintuiglijk onderzocht op de aanwezigheid van eventuele verontreinigingen en 
beschreven. De beschrijvingen van de boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 3. 

3.3 Laboratoriumonderzoek

 De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd in het geaccrediteerde 
laboratorium AL-West. 

 Grond. 

 Van de grondmonsters zijn 3 mengmonsters samengesteld, waarvan de samenstelling, het betreffende 
terreindeel en de bijbehorende resultaten zijn weergegeven in paragraaf 4.2  

 Deze monsters zijn geanalyseerd op het standaard analysepakket (NEN 5740) voor grondmonsters. Dit 
pakket omvat de volgende parameters: 

 - Zware metalen: Barium, Cobalt, Molybdeen, cadmium, koper, kwik, lood, nikkel en zink. De 
meeste metalen komen van nature reeds in lage concentraties in de bodem voor en worden daarbij 
niet aangemerkt als een verontreiniging. Verontreinigingen met zware metalen kunnen onder 
andere worden aangetroffen op terreinen van bedrijven waar met metaaloplossingen (bijv. 
galvanische bedrijven) en metaalpigmenten (keramische industrie) wordt gewerkt en voorts op 
stookplaatsen, in sintelverhardingen en in combinatie met puin in de bodem. In stedelijke gebieden 
blijkt vaak sprake van een diffuse (niet zeer sterke maar over een groot gebied verspreide) 
verontreiniging met zware metalen, voornamelijk lood en in mindere mate koper en zink; 

 - Polychloorbifenylen (PCB).  
 - Minerale olie. Minerale olie is een verzamelnaam voor de verschillende soorten 

aardolieprodukten zoals benzine, gasolie en petroleum. Minerale olie kan als verontreiniging 
worden aangetroffen bij tankstations, ondergrondse opslagtanks e.d.; 

 - Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Polycyclische aromatische koolwa-
terstoffen is een verzamelnaam voor teerachtige produkten welke bestaan uit twee of meer 
aromatische ringen. Verontreinigingen met polycyclische aromaten kunnen worden aangetroffen 
op voormalige gasfabrieksterreinen, bij asfaltmolens, op stookplaatsen, in combinatie met 
verontreinigingen met aardolieprodukten en bij aanwezigheid van kooldeeltjes, sintels en asfalt in 
de grond. Diffuse verontreinigingen met polycyclische aromaten tengevolge van depositie vanuit 
de lucht komen eveneens voor. Voor onderzoek naar bodemverontreiniging met polycyclische 
aromaten worden bepaalde stoffen geanalyseerd. De zogenaamd VROM-reeks welke is 
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opgenomen in het toetsingskader uit de Leidraad Bodembescherming omvat 10 stoffen (10 PAK 
van VROM). 

 Grondwater.

 Het grondwater is geanalyseerd op het standaardpakket voor grondwater. Dit pakket bestaat uit de volgende 
parameters: 

 - benzeen, tolueen, ethylbenzeen,xyleen, naftaleen en styreen; 
 - vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (13); 
 - cobalt, barium, molybdeen, cadmium, koper, kwik, lood, nikkel, zink; 
 - minerale olie; 
 - tribroommethaan; 
 - dichloorpropanen(1,1-1,2-1,3). 
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4. ONDERZOEKSRESULTATEN 

4.1 Bodemopbouw en veldwaarnemingen.

 Uit de boorbeschrijvingen (bijlage 3) blijkt dat de bodem bestaat uit een toplaag van sterk kleiig matig 
humeus fijn zand tot ca 1 m-mv. Daaronder is sprake van matig grof zand tot tenminste 2.4 m-mv. 
Plaatselijk ligt een toplaag van puin (boringen 4, 8, 12) 

 In de bovengrond zijn bijmengingen van puin of kooldeeltjes waargenomen. Hoewel er hiermee aanleiding 
is voor onderzoek naar asbest in de bodem is dat nu niet uitgevoerd vanwege de sterk verwilderde 
begroeiing op het terrein. Dit dient later nog wel te gebeuren, bijvoorbeeld na sloop van het pand. 

 Op de datum van grondwatermonstername werd grondwater op 0.90 m-mv aangetroffen. De overige 
veldwaarnemingen staan in bijlage 3.  

4.2 Analyseresultaten 

 De analyserapporten zijn opgenomen als bijlage 4. Voor de beoordeling van de analyseresultaten wordt 
gebruik gemaakt van onderstaande normen: 

 Achtergrondwaarde AW 2000. 
 Deze waarde geeft het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Dit komt overeen 

met het niveau waarbij de functionele eigenschappen, die de bodem voor mens, dier en plant heeft, zijn 
veiliggesteld. 

 Interventiewaarde: 
 Deze waarde geeft het verontreinigingsniveau aan waarboven sprake kan zijn van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Hierbij is sprake van een zodanige bodemverontreiniging, dat de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant kunnen verminderen. De interventiewaarden 
zijn gebaseerd op een uitgebreide studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 
naar zowel de humaan- als ecotoxicologische effecten van bodemverontreinigende stoffen. 

 Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging indien in meer dan 25 m3 grond of in meer 
dan 100 m3 grondwater sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde door n of meer 
parameters. 

 Tussenwaarde:
 Voor de waarde voor nader onderzoek, de tussenwaarde genaamd, wordt het gemiddelde van de AW 2000 

en de interventiewaarde gehanteerd. 

 De genoemde waarden zijn voor een aantal stoffen afhankelijk gesteld van de percentages lutum en 
organische stof van de grond. De berekening van deze waarden voor de bepaalde of geschatte percentages 
is opgenomen in bijlage 5. 
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In het hierna volgende overzicht staan per geanalyseerd monster de overschrijdingen van de toetsingswaarden als 
volgt weergegeven: 

> AW overschrijding achtergrondwaarde AW 2000 (lichte verontreiniging); 
> T overschrijding tussenwaarde (matige verontreiniging); 
> I overschrijding interventiewaarde (ernstige verontreiniging). 

Grond. 

Mengmonster Bodemlaag Gehalte > AW Gehalte > T Gehalte > I 

1 t/m 6 bovengrond westelijk 
terreindeel 

cadmium,lood,zink 
PAK  

- - 

7 t/m 13 bovengrond oostelijk 
terreindeel 

cadmium,lood,zink 
PAK 

- - 

1.3+6.3+12.3 ondergrond 1-1.5 m-mv 
(zand) 

- - - 

Grondwater peilbuis 1

In onderstaande tabel staan de overschrijdingen in het grondwater weergegeven. 

Peilbuis Gehalten > Streefwaarde > Tussenwaarde > Interventiewaarde 

1  Barium  - 

NB: de troebelheid van het grondwater lag boven de natuurlijke waarde van 10 NTU. Aangenomen mag worden dat 
deze hogere waarde geen noemenswaardige invloed heeft op de analyseresultaten. 
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4.3  Asbestonderzoek door Adcim BV

Naar aanleiding van de aangetroffen puinbijmengingen in de bovengrond is aan een daartoe bevoegd 
onderzoeksbureau opdracht gegeven om een asbestonderzoek volgens de NEN 5707 uit te voeren. Hierover het 
volgende: 
NB: Voor de onder de erkenning BRL SIKB 2018 (onderzoek asbest in bodem) vallende werkzaamheden is de firma 
Adcim BV uit Sliedrecht ingeschakeld. Dit bedrijf beschikt over de erkenning voor het protocol SIKB 2018. De 
betreffende monsternemer (dhr. M. Visser) is geregistreerd bij Bodemplus. 

De laboratoriumanalyses zijn uitbesteed aan het daarvoor erkende laboratorium AL-West. 

Voor de rapportage inclusief toetsing geldt geen erkenningsplicht. Deze werkzaamheden zijn verricht door Bakker 
Milieuadviezen. Hieronder volgt een kort verslag. Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar bijlage 6, 
waarin de veldwerkformulieren van Adcim BV  zijn opgenomen. 

Uitgevoerde werkzaamheden. 

Het asbestonderzoek is pas 2 jaar na het aanvankelijke NEN 5740-onderzoek uitgevoerd. Dit had te maken met de 
algehele sloop van het pand. In 2018 was het terrein dermate verwilderd dat asbestonderzoek toen absoluut niet 
uitgevoerd kon worden. In april 2020 is de sloop gestart. Na de sloop van alle bebouwing was het terrein geheel 
ontdaan van de eerdere begroeiing. Op het noordelijke terreindeel lag een groot deel van het reeds gebroken puin 
afkomstig van de sloop. Dit puin is vrij van asbest omdat de sloop pas uitgevoerd is na verwijdering van alle 
asbesthoudende materialen. Het puindepot heeft een oppervlakte van ca 700 m2.  

Op 20 juli 2020 zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn beschreven in een veldwerkrapport, 
dat is opgenomen als bijlage 6 van onderhavig rapport.  
Ten behoeve van het onderzoek zijn 10 inspectiegaten gegraven van 30*30*50 cm. Per gat is de uitgegraven grond 
op folie gelegd en uitgeharkt voor een visuele inspectie. Voor de monstername is de puinhoudende grond gezeefd 
over 20 mm. Bij de visuele inspectie en de uitgevoerde zeving is geen enkel asbestverdacht deeltje aangetroffen. 

Laboratoriumanalyses. 

Twee verzamelmonsters van tenminste 10 kg droge stof  zijn ter analyse naar AL-West verzonden. 

Analyseresultaten. 

Terreindeel A, noordelijke terreinhelft  (mengmonster 1 t/m 5):  asbest 18 mg/kgds.  

Terreindeel B, zuidelijk terreindeel  (mengmonster 6 t/m 10): asbest < 1 mg/kgds. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

Op basis van het hierboven beschreven bodemonderzoek kan voor de onderzoekslocatie het volgende worden 
geconcludeerd: 

- In de geroerde bovengrond met lichte bijmengingen van puin- en/of kooldeeltjes zijn in beide 
mengmonsters de gehalten aan cadmium, lood, zink en PAK boven de AW 2000 aangetroffen. De 
aangetroffen verhoogde gehalten passen in het algemene bodemkwaliteitsbeeld van langdurig bebouwde of 
in gebruik zijnde percelen. De lichte verhogingen vormen geen bezwaar voor een eventuele 
woonbestemming; 

- In de zandige ondergrond zijn de gehalten van alle NEN-5740-parameters beneden de AW 2000 aangetrof-
fen; 

- In het grondwater is het gehalte aan barium in minimale mate boven de streefwaarde aangetroffen, hetgeen 
een niet relevante verhoging is. 

- Uit een separaat door Adcim BV uitgevoerd asbestonderzoek blijkt dat in tweemengmonsters 
asbestgehalten zijn aangetroffen van 18 en < 1 mg/kgds. Dit betekent dat voldoende is aangetoond dat de 
puinhoudende bovengrond geen of in niet kritische mate asbest bevat; 

Aanbevelingen. 

Op grond van de resultaten van het bodemonderzoek vormt de bodemkwaliteit geen belemmering voor eventuele 
herontwikkelingsplannen voor woondoeleinden met inachtneming van onderstaande opmerking: 

NB: bij eventuele afvoer naar elders van mogelijk overtollige licht verontreinigde bovengrond dient men qua kosten 
rekening te houden met de regels uit het Besluit Bodemkwaliteit. Er bestaat overigens geen enkele plicht tot afvoer 
van licht verontreinigde grond. Bij indicatieve toetsing van de bovengrondresultaten aan het Besluit Bodemkwaliteit 
is de kwaliteit van de bovengrond vanwege zink een grensgeval tussen Klasse wonen en industrie.  
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Analyserapporten 



















Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT
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Asbestbepaling in grond/puin

Aanvullende asbestgegevens

Zie bijlage voor toelichting 
asbestanalyse

Som gewogen asbest

Monstermassa droog

Droge stof

Gemeten Serpentijn

Gemeten Serpentijn ondergrens

Gemeten Serpentijn bovengrens

Gemeten Amfibool

Gemeten Amfibool ondergrens

Gemeten Amfibool bovengrens

Totaal asbest hechtgebonden

Totaal asbest niet hechtgebonden

mg/kg Ds

g

%

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

851143 851144

-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid

Begin van de analyses: 23.07.2020
Einde van de analyses:  29.07.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

A 1 t/m 5 B 6 t/m 10

Opdracht   961242   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar,  indien de gerapporteerde 
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

++ ++

18 <1

14269 12896

89,0 86,8

5,8 <0,1

4,5 <0,10

7,7 <0,10

1,2 <0,10

0,70 <0,10

1,7 <0,10

6,3 <1,0

<1,0 <1,0

851143

851144

20.07.2020

20.07.2020

A 1 t/m 5

B 6 t/m 10

Monstername MonsteromschrijvingMonsternr.
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Toegepaste methoden

conform NEN 5898: 

Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI: 

<Geen informatie>: 

Som gewogen asbest

Monstermassa droog Droge stof Gemeten Serpentijn

Gemeten Serpentijn ondergrens Gemeten Serpentijn bovengrens

Gemeten Amfibool Gemeten Amfibool ondergrens

Gemeten Amfibool bovengrens Totaal asbest hechtgebonden

Totaal asbest niet hechtgebonden

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Opdracht   961242   Bodem / Eluaat
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Bijlage analyseresultaten asbest hmc ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

851143 89,0 16031 14269

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 5,2 738,8 100 4,4 1,2 1 0 5,6 4,2 7

4 - 8 mm 3,7 524,3 100 0,9 1 1 0,9 0,7 1,1

2 - 4 mm 2,1 306,2 57 0,4 0 2 0,4 0,2 1,1

1 - 2 mm 2,5 356 26 0 0

0.5 mm - 1 mm 5,2 747,2 8 <0.1 0 1 <0.1 0,2

< 0.5 mm 80 11468,17 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 14140,67 5,8 1,2 2 4 7 5,2 9,4

7 5,2 9,4

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

6,3 4,8 7,9

0,7 0,4 1,5

5,8 4,5 7,7

1,2 0,7 1,7

7 5,2 9,4

18 11 25Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

board

Monster Nr.

hmc

gehalte  (%)

A 1 t/m 5

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

ja

nee

asbestcement

asbestcement

interval (mg/kg ds)

ja
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



Bijlage analyseresultaten asbest dra ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

851144 86,8 14865 12896

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,64 82,7 100 0 0

4 - 8 mm 1,1 145,8 100 0 0

2 - 4 mm 1,3 171 61 0 0

1 - 2 mm 1,9 249,8 28 0 0

0.5 mm - 1 mm 4,3 555,7 8 0 0

< 0.5 mm 90 11564,18 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 12769,18 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht 
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

Monster Nr.

dra

gehalte  (%)

B 6 t/m 10

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

De fractie <500µm is niet onderzocht

nvt

Serpentijn asbest

nvt

nvt

nvt

nvt

interval (mg/kg ds)

nvt
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
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e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

Toetsingsinstellingen
Versie 2.0.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht
Opdrachtnummer 764921
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Vaste stoffen
Project 2467 Rijksstraatweg 41/43 Sleeuwijk
Datum binnenkomst 26.04.2018
Rapportagedatum 04.05.2018
CRM Dhr. Henk Berenpas



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

Monster
Analysenummer 519446
Monsteromschrijving MIX: 1 2 3 4 5 6
Datum monstername 26.04.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%) 3,4 Gemeten waarde
Lutum (%) 8,6 Gemeten waarde

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat Overschrijding Achtergrondwaarde

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 % N
Fractie < 2 µm 8,6 % Ds 8,6 % N
Cadmium (Cd) 0,6 mg/kg Ds 0,89 mg/kg Wonen N 0,6 13 0,023 > AW en <= T
Kwik (Hg) 0,08 mg/kg Ds 0,1 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) 63 mg/kg Ds 134 mg/kg N
Kobalt (Co) 6,2 mg/kg Ds 12,7 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) 110 mg/kg Ds 190 mg/kg Wonen N 140 720 0,086 > AW en <= T
Nikkel (Ni) 14 mg/kg Ds 26,3 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) 72 mg/kg Ds 98,7 mg/kg Wonen N 50 530 0,1 > AW en <= T
Koper (Cu) 13 mg/kg Ds 21,1 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

0,21 mg/kg Ds 0,21 mg/kg N

Chryseen 0,19 mg/kg Ds 0,19 mg/kg N
Fenanthreen 0,15 mg/kg Ds 0,15 mg/kg N
Benzo(a)anthraceen 0,16 mg/kg Ds 0,16 mg/kg N
Benzo(k)fluorantheen 0,12 mg/kg Ds 0,12 mg/kg N
Benzo(ghi)peryleen 0,16 mg/kg Ds 0,16 mg/kg N
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo-(a)-Pyreen 0,22 mg/kg Ds 0,22 mg/kg N
Fluorantheen 0,44 mg/kg Ds 0,44 mg/kg N
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 72,1 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 6,18 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 6,18 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 8,24 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 10,3 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 10,3 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C28-C32

6 mg/kg Ds 17,6 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 10,3 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 10,3 mg/kg N

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 2,06 ug/kg N
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 2,06 ug/kg N
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 2,06 ug/kg N
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 2,06 ug/kg N
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 2,06 ug/kg N
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 2,06 ug/kg N
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 2,06 ug/kg N
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

1,72 mg/kg Wonen N 1,5 40 0,0057 > AW en <= T

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

14,4 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

Monster
Analysenummer 519447
Monsteromschrijving MIX: 7 8 9 10 11 12 13
Datum monstername 26.04.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%) 2,4 Gemeten waarde
Lutum (%) 8,7 Gemeten waarde

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat Overschrijding Achtergrondwaarde

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 % N
Fractie < 2 µm 8,7 % Ds 8,7 % N
Cadmium (Cd) 0,42 mg/kg Ds 0,64 mg/kg Wonen N 0,6 13 0,0032 > AW en <= T
Kwik (Hg) 0,09 mg/kg Ds 0,12 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) 70 mg/kg Ds 148 mg/kg N
Kobalt (Co) 6,4 mg/kg Ds 13 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) 130 mg/kg Ds 228 mg/kg Industrie N 140 720 0,15 > AW en <= T
Nikkel (Ni) 14 mg/kg Ds 26,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) 55 mg/kg Ds 76,5 mg/kg Wonen N 50 530 0,055 > AW en <= T
Koper (Cu) 14 mg/kg Ds 23,3 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

0,33 mg/kg Ds 0,33 mg/kg N

Chryseen 0,34 mg/kg Ds 0,34 mg/kg N
Fenanthreen 0,33 mg/kg Ds 0,33 mg/kg N
Benzo(a)anthraceen 0,34 mg/kg Ds 0,34 mg/kg N
Benzo(k)fluorantheen 0,18 mg/kg Ds 0,18 mg/kg N
Benzo(ghi)peryleen 0,25 mg/kg Ds 0,25 mg/kg N
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo-(a)-Pyreen 0,36 mg/kg Ds 0,36 mg/kg N
Fluorantheen 0,7 mg/kg Ds 0,7 mg/kg N
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 102 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 8,75 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 8,75 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 11,7 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 14,6 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 14,6 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C28-C32

6 mg/kg Ds 25 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 14,6 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 14,6 mg/kg N

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 2,92 ug/kg N
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 2,92 ug/kg N
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 2,92 ug/kg N
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 2,92 ug/kg N
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 2,92 ug/kg N
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 2,92 ug/kg N
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 2,92 ug/kg N
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

2,9 mg/kg Wonen N 1,5 40 0,036 > AW en <= T

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

20,4 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW
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Monster
Analysenummer 519448
Monsteromschrijving MIX: 1.3 6.3 12.3
Datum monstername 26.04.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%) 2 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 2 Ingevoerde waarde

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg N
Kobalt (Co) 3,4 mg/kg Ds 12 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) < 20 mg/kg Ds 33,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) 8,2 mg/kg Ds 23,9 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 11 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 7,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg N

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg N

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg N
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg N
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg N
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg N
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg N
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg N
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg N
som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

Tabelinformatie
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

AW Achtergrondwaarde
I Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

Tabelinformatie
Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden



BIJLAGE 5b: TOETSINGSTABEL GRONDWATER.  

Parameter Streefwaarde(ug/l) Tussenwaarde(ug/l) Interventiewaarde

Barium 50 340 625

Cadmium 0,4 3,2 6

Cobalt 20 60 100

Koper 15 45 75

Kwik 0,05 0,18 0,3

Lood 15 45 75

Nikkel 15 45 75

Zink 65 433 800

Molybdeen 5 153 300

Benzeen 0.2 15 30

Tolueen 7 504 1000

Ethylbenzeen 4 77 150

Xyleen 0.2 35 70

Naftaleen 0.02 35 70

Styreen 6 153 300

Vinylchloride 0.01 2.5 5

Dichloormethaan 0.2 500 1000

1,1-dichloorethaan 7 454 900

1,1-dichlooretheen 0.01 5 10

1,2-Dichloorethaan 7 204 400

cis-1,2-dichlooretheen 0.2 10 20

Trans1,2-dichlooretheen 0.2 5 10

Trichloormethaan 6 203 400

1,1,1-trichloorethaan 0.2 150 300

1,1,2-trichloorethaan 0.2 65 130

Trichlooretheen(tri) 24 262 500

Tetrachloormethaan 0.2 5 10

Tetrachlooretheen (per) 0.2 20 40

Dichloorpropanen 0.01 500 1000

tribroommethaan 1 315 630

Minerale olie 50 325 600



situat ie tekening Kadast ra le  kaart

onderzoek
Rijksst raat w eg 4 3  Sleeuw ijk

projectcode
BM W 2 4 6 7 /2 0 2 0 0 0 0 2 .5 0

datum
2 1 -0 7 -2 0 2 0

schaal
1 :5 0 0  op A4

paraaf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NN

10 m

legenda

peilbuis

boring < 0.5m

boring < 1m

boring < 1.5m

boring < 2m

boring > = 2m

inspect iegat

sleuf

slib

depot

overigen



¾±¼»³°®±º·»´»² ½¸¿¿´ ï æëð

±²¼»®¦±»µ Î·¶µ¬ ®¿¿ ¬ © »¹ ìí  Í´»»«© ·¶µ

°®±¶»½¬ ½±¼» ÞÓ É î ì êé ñîð îð ð ðð î òë ð

¹»¬»µ»²¼ ½±²º±®³ ÒÛÒ ë ïð ì

ï ¾®¿¿µô ³ ¿¿·ª»´¼

¬§°» ·²°»½¬ ·»¹¿¬
¼¿¬«³ î ð óð é óîð î ð

¾±±®³ »»¬»® Ó ¿®½»´ Ê·»®

ð

ëð

ð

óëð

íð¨íð½³ ô µ´»·ô ¬»®µ ¦¿²¼·¹ô ¦©¿µ 
¸«³ »«ô ²»«¬®¿¿´ ¾®«·²ô ¹®·¶ô ¦©¿µ 
³ »¬»´°«·²ô ½¸»°

óëð

óëë

µ´»·ô ³ ¿¬ ·¹ô ·´¬ ·¹ô ¦©¿µ ¸«³»«ô 
²»«¬ ®¿¿´ ¾®«·²ô ¾»·¹»ô ½¸»°

ï

ÞÓÉîìêéÁîðîððððîòëðô ³»»¬°«²¬  ïô ´¿¿¹ ðóëð
îïçïìîçî

î ¾®¿¿µô ³ ¿¿·ª»´¼

¬§°» ·²°»½¬ ·»¹¿¬
¼¿¬«³ î ð óð é óîð î ð

¾±±®³ »»¬»® Ó ¿®½»´ Ê·»®

ð

ëð

ð

óëð

íð¨íð½³ ô µ´»·ô ¬»®µ ¦¿²¼·¹ô ¦©¿µ 
¸«³ »«ô ²»«¬®¿¿´ ¾®«·²ô ¹®·¶ô ¦©¿µ 
³ »¬»´°«·²ô ½¸»°

óëð

óëë

µ´»·ô ³ ¿¬ ·¹ô ·´¬ ·¹ô ¦©¿µ ¸«³»«ô 
²»«¬ ®¿¿´ ¾®«·²ô ¾»·¹»ô ½¸»°

ï

ÞÓÉîìêéÁîðîððððîòëðô ³»»¬°«²¬  îô ´¿¿¹ ðóëð
îïçïìîçí

í ¾®¿¿µô ³ ¿¿·ª»´¼

¬§°» ·²°»½¬ ·»¹¿¬
¼¿¬«³ î ð óð é óîð î ð

¾±±®³ »»¬»® Ó ¿®½»´ Ê·»®

ð

ëð

ð

óëð

íð¨íð½³ ô µ´»·ô ¬»®µ ¦¿²¼·¹ô ¦©¿µ 
¸«³ »«ô ²»«¬®¿¿´ ¾®«·²ô ¹®·¶ô ¦©¿µ 
³ »¬»´°«·²ô ½¸»°

óëð

óëë

µ´»·ô ³ ¿¬ ·¹ô ·´¬ ·¹ô ¦©¿µ ¸«³»«ô 
²»«¬ ®¿¿´ ¾®«·²ô ¾»·¹»ô ½¸»°

ï

ÞÓÉîìêéÁîðîððððîòëðô ³»»¬°«²¬  íô ´¿¿¹ ðóëð
îïçïìîçì



¾±¼»³°®±º·»´»² ½¸¿¿´ ï æëð

±²¼»®¦±»µ Î·¶µ¬ ®¿¿ ¬ © »¹ ìí  Í´»»«© ·¶µ

°®±¶»½¬ ½±¼» ÞÓ É î ì êé ñîð îð ð ðð î òë ð

¹»¬»µ»²¼ ½±²º±®³ ÒÛÒ ë ïð ì

ì ¾®¿¿µô ³ ¿¿·ª»´¼

¬§°» ·²°»½¬ ·»¹¿¬
¼¿¬«³ î ð óð é óîð î ð

¾±±®³ »»¬»® Ó ¿®½»´ Ê·»®

ð

ëð

ð

óëð

íð¨íð½³ ô µ´»·ô ¬»®µ ¦¿²¼·¹ô ¦©¿µ 
¸«³ »«ô ²»«¬®¿¿´ ¾®«·²ô ¹®·¶ô ¦©¿µ 
³ »¬»´°«·²ô ½¸»°

óëð

óëë

µ´»·ô ³ ¿¬ ·¹ô ·´¬ ·¹ô ¦©¿µ ¸«³»«ô 
²»«¬ ®¿¿´ ¾®«·²ô ¾»·¹»ô ½¸»°

ï

ÞÓÉîìêéÁîðîððððîòëðô ³»»¬°«²¬  ìô ´¿¿¹ ðóëð
îïçïìîçë

ë ¾®¿¿µô ³ ¿¿·ª»´¼

¬§°» ·²°»½¬ ·»¹¿¬
¼¿¬«³ î ð óð é óîð î ð

¾±±®³ »»¬»® Ó ¿®½»´ Ê·»®

ð

ëð

ð

óëð

íð¨íð½³ ô µ´»·ô ¬»®µ ¦¿²¼·¹ô ¦©¿µ 
¸«³ »«ô ²»«¬®¿¿´ ¾®«·²ô ¹®·¶ô ¦©¿µ 
³ »¬»´°«·²ô ½¸»°

óëð

óëë

µ´»·ô ³ ¿¬ ·¹ô ·´¬ ·¹ô ¦©¿µ ¸«³»«ô 
²»«¬ ®¿¿´ ¾®«·²ô ¾»·¹»ô ½¸»°

ï

ÞÓÉîìêéÁîðîððððîòëðô ³»»¬°«²¬  ëô ´¿¿¹ ðóëð
îïçïìîçê

ê ¾®¿¿µô ³ ¿¿·ª»´¼

¬§°» ·²°»½¬ ·»¹¿¬
¼¿¬«³ î ð óð é óîð î ð

¾±±®³ »»¬»® Ó ¿®½»´ Ê·»®

ð

ëð

ð

óëð

íð¨íð½³ ô µ´»·ô ¬»®µ ¦¿²¼·¹ô ¦©¿µ 
¸«³ »«ô ²»«¬®¿¿´ ¾®«·²ô ¹®·¶ô ¦©¿µ 
³ »¬»´°«·²ô ½¸»°

óëð

óëë

µ´»·ô ³ ¿¬ ·¹ô ·´¬ ·¹ô ¦©¿µ ¸«³»«ô 
²»«¬ ®¿¿´ ¾®«·²ô ¾»·¹»ô ½¸»°

ï

ÞÓÉîìêéÁîðîððððîòëðô ³»»¬°«²¬  êô ´¿¿¹ ðóëð
îïçïìîçé



¾±¼»³°®±º·»´»² ½¸¿¿´ ï æëð

±²¼»®¦±»µ Î·¶µ¬ ®¿¿ ¬ © »¹ ìí  Í´»»«© ·¶µ

°®±¶»½¬ ½±¼» ÞÓ É î ì êé ñîð îð ð ðð î òë ð

¹»¬»µ»²¼ ½±²º±®³ ÒÛÒ ë ïð ì

é ¾®¿¿µô ³ ¿¿·ª»´¼

¬§°» ·²°»½¬ ·»¹¿¬
¼¿¬«³ î ð óð é óîð î ð

¾±±®³ »»¬»® Ó ¿®½»´ Ê·»®

ð

ëð

ð

óëð

íð¨íð½³ ô µ´»·ô ¬»®µ ¦¿²¼·¹ô ¦©¿µ 
¸«³ »«ô ²»«¬®¿¿´ ¾®«·²ô ¹®·¶ô ¦©¿µ 
³ »¬»´°«·²ô ½¸»°

óëð

óëë

µ´»·ô ³ ¿¬ ·¹ô ·´¬ ·¹ô ¦©¿µ ¸«³»«ô 
²»«¬ ®¿¿´ ¾®«·²ô ¾»·¹»ô ½¸»°

ï

ÞÓÉîìêéÁîðîððððîòëðô ³»»¬°«²¬  éô ´¿¿¹ ðóëð
îïçïìîçè

è ¾®¿¿µô ³ ¿¿·ª»´¼

¬§°» ·²°»½¬ ·»¹¿¬
¼¿¬«³ î ð óð é óîð î ð

¾±±®³ »»¬»® Ó ¿®½»´ Ê·»®

ð

ëð

ð

óëð

íð¨íð½³ ô µ´»·ô ¬»®µ ¦¿²¼·¹ô ¦©¿µ 
¸«³ »«ô ²»«¬®¿¿´ ¾®«·²ô ¹®·¶ô ¦©¿µ 
³ »¬»´°«·²ô ½¸»°

óëð

óëë

µ´»·ô ³ ¿¬ ·¹ô ·´¬ ·¹ô ¦©¿µ ¸«³»«ô 
²»«¬ ®¿¿´ ¾®«·²ô ¾»·¹»ô ½¸»°

ï

ÞÓÉîìêéÁîðîððððîòëðô ³»»¬°«²¬  èô ´¿¿¹ ðóëð
îïçïìîçç

ç ¾®¿¿µô ³ ¿¿·ª»´¼

¬§°» ·²°»½¬ ·»¹¿¬
¼¿¬«³ î ð óð é óîð î ð

¾±±®³ »»¬»® Ó ¿®½»´ Ê·»®

ð

ëð

ð

óëð

íð¨íð½³ ô µ´»·ô ¬»®µ ¦¿²¼·¹ô ¦©¿µ 
¸«³ »«ô ²»«¬®¿¿´ ¾®«·²ô ¹®·¶ô ¦©¿µ 
³ »¬»´°«·²ô ½¸»°

óëð

óëë

µ´»·ô ³ ¿¬ ·¹ô ·´¬ ·¹ô ¦©¿µ ¸«³»«ô 
²»«¬ ®¿¿´ ¾®«·²ô ¾»·¹»ô ½¸»°

ï

ÞÓÉîìêéÁîðîððððîòëðô ³»»¬°«²¬  çô ´¿¿¹ ðóëð
îïçïìíðð



¾±¼»³°®±º·»´»² ½¸¿¿´ ï æëð

±²¼»®¦±»µ Î·¶µ¬ ®¿¿ ¬ © »¹ ìí  Í´»»«© ·¶µ

°®±¶»½¬ ½±¼» ÞÓ É î ì êé ñîð îð ð ðð î òë ð

¹»¬»µ»²¼ ½±²º±®³ ÒÛÒ ë ïð ì

ï ð ¾®¿¿µô ³ ¿¿·ª»´¼

¬§°» ·²°»½¬ ·»¹¿¬
¼¿¬«³ î ð óð é óîð î ð

¾±±®³ »»¬»® Ó ¿®½»´ Ê·»®

ð

ëð

ð

óëð

íð¨íð½³ ô µ´»·ô ¬»®µ ¦¿²¼·¹ô ¦©¿µ 
¸«³ »«ô ²»«¬®¿¿´ ¾®«·²ô ¹®·¶ô ¦©¿µ 
³ »¬»´°«·²ô ½¸»°

óëð

óëë

µ´»·ô ³ ¿¬ ·¹ô ·´¬ ·¹ô ¦©¿µ ¸«³»«ô 
²»«¬ ®¿¿´ ¾®«·²ô ¾»·¹»ô ½¸»°

ï

ÞÓÉîìêéÁîðîððððîòëðô ³»»¬°«²¬  ïðô ´¿¿¹ ðóëð
îïçïìíðï



²«³³ »®

º·´¬»®¬ ®¿¶»½¬

¹®±²¼©¿¬»®¬¿²¼

½¿·²¹

º·´¬»®¹®·²¼

¾»²¬±²·»¬

ÐÛ×ÔÞË×Í ÞÑÎ×ÒÙ

¾±¼»³ ´¿¿¹

¾±¼»³ ´¿¿¹

¾±¼»³ ³±²¬»®ô ¹»®±»®¼

¾±¼»³ ³±²¬»®ô ±²¹»®±»®¼

¹®±²¼©¿¬»®¬¿²¼ ¬ ·¶¼»² ¾±®»²

´·²µã ½³ó³¿¿·ª»´¼

®»½¸¬ã ½³õ ÒßÐ

ÙÎÑÒÜÍÑÑÎÌÛÒ

ÙÎ×ÒÜô ¹®·²¼·¹ øÙô¹÷

ÆßÒÜô ¦¿²¼·¹ øÆô¦÷

ÔÛÛÓô ·´¬ ·¹ øÔô÷

ÕÔÛ×ô µ´»··¹ øÕôµ÷

ÊÛÛÒô ¸«³»« øÊô¸÷

´·¾

ÊÛÎØßÎÜ×ÒÙÛÒ

¿º¿´¬ ô ¾»¬±²ô µ´·²µ»®ô ¬»¹»´
¬»´½±²°´¿¿¬ ô ±²¼±±®¼®·²¹¾¿®» ´¿¿¹

ÑÊÛÎ×Ù

¾±¼»³ª®»»³¼» ¾»¬¿²¼¼»´»² ¿¿²©»¦·¹

©¿¬»®

ÑÔ×Û ÑÐ É ßÌÛÎ ÎÛßÝÌ×Û

ÙÛËÎ ×ÒÌÛÒ×ÍÌÛ×Ì

Ù»»² Æ©¿µ Ó¿¬ ·¹ Í¬»®µ Ë·¬»®¬

Ù»»² Æ»»® ¦©¿µ Æ©¿µ Ó¿¬ ·¹ Í¬»®µ Æ»»® ¬»®µ

Ó ßÌÛ ÊßÒ Þ×ÖÓ ÛÒÙ×ÒÙ

¦©¿µ ó øðóëû÷

³¿¬ ·¹ ó øëóïëû÷

¬»®µ ó øïëóëðû÷

«·¬»®¬  ó øâ ëðû÷

ÙÎßÜßÌ×Û ÆßÒÜ

«º ã  «·¬»®¬  º·¶² øêíóïðë «³÷
¦º ã  ¦»»® º·¶² øïðëóïëð «³÷
³º ã  ³¿¬ ·¹ º·¶² øïëðóîïð «³÷
³¹ ã  ³¿¬ ·¹ ¹®±º øîïðóíðð «³÷
¦¹ ã  ¦»»® ¹®±º øíððóìîð «³÷
«¹ ã  «·¬»®¬  ¹®±º øìîðóîððð «³÷

ÙÎßÜßÌ×Û ÙÎ×ÒÜ

º ã  º·¶² øîóëòê ³³÷
³¹ ã  ³¿¬ ·¹ ¹®±º øëòêóïê ³³÷
¦¹ ã  ¦»»® ¹®±º øïêóêí ³³÷

ÞÛÍÝØÎ×ÖÊ×ÒÙ ÞÑÜÛÓ ÔßßÙ

°·¼ ã  º±¬± ·±²·¿¬ ·» ¼»¬»½¬±®
¾ª ã  ¾±¼»³ ª±½¸¬
±© ã  ±´·» ±° ©¿¬»®



BMW2467_20200002.50, onderzoek


