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1.0 INLEIDING 

Op 12 juli 2019 is door Qirion B.V. aan Stantec B.V. opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een 
verkennend bodemonderzoek ter plaatse van het onderstation Leuven. Dit onderstation bevindt zich 
op de Zeiving 23T te Vuren (bijlagen 1 en 2). De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door 
de voorgenomen aankoop van de locatie ten behoeve van de uitbreiding van het onderstation. 
 
 

1.1 DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in hoeverre het voormalige, dan wel het huidige 
gebruik van de onderhavige locatie en haar omgeving heeft geleid tot verontreiniging van de bodem. 
Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt vastgesteld of de locatie in milieuhygiënisch 
opzicht geschikt is voor de gewenste bestemming. Tevens wordt door middel van dit onderzoek de 
algemene nulsituatie vastgesteld voor de uitbreiding van het onderstation. Indien de resultaten 
daartoe aanleiding geven wordt advies gegeven over eventueel vervolgonderzoek. 
 
 

1.2 REFERENTIEKADER 

De onderzoeksstrategie is afgeleid van de NEN 5740 (bron 1). In overeenstemming met deze norm 
is voorafgaand aan het veldonderzoek een vooronderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NEN 5725 
(bron 2). Het verkennend onderzoek bestond uit vooronderzoek, veldonderzoek, chemische 
analyses, toetsing en interpretatie.  
 
In het geval van onderzoek naar asbest in bodem en/of verhardingen is gebruik gemaakt van NEN 
5707 (bron 3) en/of NEN 5897 (bron 4).  
 
De advieswerkzaamheden voor dit project zijn uitgevoerd vanuit ons kantoor te Arnhem. 
 
De analyseresultaten voor grond en grondwater zijn getoetst aan de normering zoals opgenomen in 
de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (bron 11) en de Regeling bodemkwaliteit (bron 12). De 
in het laboratorium gemeten gehalten zijn omgerekend naar standaard bodem op basis van de 
gemeten lutum- en organische stofpercentages. 
 
In dit rapport wordt de volgende terminologie voor grond gehanteerd: 
• Kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens: geen sprake van een 

verhoogd gehalte; niet verontreinigd. 
• Groter dan AW kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (T): licht verhoogd gehalte; licht 

verontreinigd. Voor de tussenwaarde (T) geldt de volgende berekening: (achtergrondwaarde + 
interventiewaarde)/2. 

• Groter dan T, kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I): matig verhoogd gehalte; matig 
verontreinigd. 

• Groter dan I: sterk verhoogd gehalte; sterk verontreinigd. 
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De terminologie voor grondwater is als volgt: 
• Kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) of detectiegrens: geen sprake van een verhoogde 

concentratie; niet verontreinigd. 
• Groter dan de streefwaarde (S), kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (T): licht verhoogde 

concentratie; licht verontreinigd. Voor de tussenwaarde (T) geldt de volgende berekening: 
(streefwaarde + interventiewaarde)/2. 

• Groter dan T, kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I): matig verhoogde concentratie; 
matig verontreinigd. 

• Groter dan I: sterk verhoogde concentratie; sterk verontreinigd. 
  
In deze rapportage is, afhankelijk van de gemeten asbestconcentraties in grond, gebruik gemaakt 
van de volgende terminologie:  
• geen verhoogde asbestconcentratie gemeten; niet verontreinigd; 
• een licht verhoogde asbestconcentratie gemeten < 50 mg/kg ds; licht verontreinigd (geen 

vervolg onderzoek); 
• een verhoogde asbestconcentratie gemeten > 50 mg/kg ds; verontreinigd (vervolg nader 

asbestonderzoek); 
• een verhoogde concentratie gemeten > 100 mg/kg ds; sterk verontreinigd. 

 
De betekenis van de streef-, achtergrond-, tussen- en interventiewaarde is opgenomen in de 
verklarende woordenlijst (bijlage 3.1).  
 
In deze rapportage is, afhankelijk van de gemeten asbestconcentraties in puin, gebruik gemaakt van 
de volgende terminologie:  
• geen verhoogde asbestconcentratie gemeten; niet verontreinigd; 
• een licht verhoogde asbestconcentratie gemeten < 50 mg/kg ds; niet verontreinigd (geen 

vervolg onderzoek); 
• een verhoogde asbestconcentratie gemeten > 50 mg/kg ds; mogelijk verontreinigd (vervolg 

nader asbestonderzoek); 
• een verhoogde concentratie gemeten > 100 mg/kg ds; verontreinigd. 

 
De samenstellingswaarden voor asbest in bouwstoffen zijn opgenomen in bijlagen A en B van het 
Besluit bodemkwaliteit (2007).  
 
 

1.3 BETROUWBAARHEID 

Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de huidige richtlijnen en methoden op 
het gebied van bodemonderzoek. Aan de hand van de uit de bronnen verzamelde informatie is een 
onderzoeksstrategie afgeleid, waarvan het aannemelijk wordt geacht dat deze representatief is voor 
de locatie. 
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Er wordt op gewezen dat de geraadpleegde bronnen mogelijk onvolledig zijn of dat niet alle bronnen 
zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken. 
 
Voor elk bodemonderzoek geldt dat het is gebaseerd op een beperkt aantal monsterpunten en 
analyses. De hiervoor voorgeschreven onderzoeksstrategie geeft een goed beeld van de algemene 
bodemkwaliteit. 
 
Tevens wordt opgemerkt dat een bodemonderzoek een momentopname is. De resultaten van het 
onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Indien na het onderzoek 
op of nabij de locatie (bodembedreigende) activiteiten of calamiteiten plaatsvinden en/of in de 
omgeving (mobiele) verontreinigingen aanwezig zijn, kan de bodemkwaliteit hierdoor worden 
beïnvloed. 
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2.0 VOORONDERZOEK 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. Dit resulteert in een 
hypothese over de mogelijke verontreinigingssituatie op de onderzoekslocatie. Het vooronderzoek is 
afgeleid van de NEN 5725 (bron 2). 
 
Omdat op percelen in de (directe) omgeving van de onderzoekslocatie potentieel 
bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden, heeft het vooronderzoek zich ook gericht op 
aangrenzende percelen.  
 
 

2.1 BESCHRIJVING VAN DE LOCATIE 

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is zichtbaar in bijlage 1. Een situatietekening is 
weergegeven in bijlage 2. Relevante (historische) informatie betreffende aangrenzende percelen is 
eveneens weergegeven in bijlage 2. 
 
De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt 2.564 m2. Momenteel is de locatie in gebruik als 
toegangsweg naar het onderstation. In de toekomst zal het noordelijk gedeelte van het onderzochte 
gebied worden gebruikt voor de uitbreiding van het onderstation Leuven welke zich bevindt op een 
aangrenzend perceel welke volledig omgeven wordt door het huidige onderzoeksgebied.  
  
 

2.2 HISTORISCHE GEGEVENS 

Voor het historisch onderzoek zijn diverse naslagwerken en het internet gebruikt. Ten behoeve van 
het vooronderzoek zijn door de gemeente West-Betuwe gegevens aangeleverd. Er is gebruik 
gemaakt van de volgende bronnen: 
• Topotijdreis; 
• BAG viewer; 
• Bodemarchief; 
• Bodemkwaliteitskaart; 
• Luchtfoto’s. 

 
Overige bronnen zijn niet geraadpleegd aangezien dit voor de aard van het onderzoek en de historie 
van de locatie niet relevant werden geacht. 
 
Topotijdreis, BAG viewer en Bodemarchief 
Op Topotijdreis en BAG-viewer is te zien dat het huidige onderstation in 1987 is gebouwd. Uit het 
bodemarchief van de gemeente blijkt dat op of in de directe omgeving van de locatie, voor zover 
bekend, in het verleden niet eerder bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Er bevinden zicht geen 
(ernstige) bodemverontreinigingen op of nabij het perceel. 
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Bodemkwaliteitskaart 
Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente West-Betuwe bevindt de locatie zich in zone 
Industrie na 1950 BG/OG (0-2,0 m-mv). Dit betekent dat in de bovengrond licht tot matig verhoogde 
gehalten kobalt, nikkel en PCB kunnen worden verwacht. In de ondergrond kunnen licht verhoogde 
gehalten kobalt en PCB en matig verhoogde gehalten nikkel worden verwacht. 
 
Luchtfoto’s 
Op basis van luchtfoto’s lijkt een puinverharding op de locatie aanwezig te zijn. Dit maakt de locatie 
asbestverdacht. 
 
 

2.3 HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE 

Op basis van de bovenstaande historische informatie is onderstaande hypothese geformuleerd. Ten 
behoeve van de uitvoering van het onderzoek is de bijbehorende onderzoeksstrategie gevolgd (bron 
1, bijlage b). 
 
Uit het vooronderzoek blijkt dat er in de grond en het grondwater geen verontreinigende stoffen 
worden verwacht boven de streefwaarde/AW anders dan de de in het gebied geldende 
achtergrondgehaltes. Op grond van de beschikbare informatie is uitgegaan van de hypothese 
‘onverdachte locatie’. Er is bij de uitvoering van het onderzoek uitgegaan van de 
onderzoeksstrategie onverdacht (ONV) uit de NEN 5740. Tevens is de strategie voor nulsituatie 
onderzoek toegepast uit de NEN 5740 (NUL).  
 
Aangezien de locatie mogelijk verdacht is met betrekking tot asbest in verband met 
puinverhardingen, is bovenstaande onderzoeksstrategie gecombineerd met de strategie voor 
verkennend onderzoek naar asbest in bodem (NEN5707 strategie VED-HE). Hiertoe zijn enkele 
ondiepe boringen vervangen door proefgaten en is het opgegraven materiaal visueel geïnspecteerd 
op asbest.  
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3.0 VELDWERK EN CHEMISCHE ANALYSES 

In dit hoofdstuk worden de kwaliteitseisen uit de beoordelingsrichtlijnen, de gekozen 
onderzoeksstrategie, de resultaten van het veldwerk en de uitgevoerde chemische analyses 
besproken. 
 
 

3.1 KWALITEIT 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform een gecertificeerd kwaliteitssysteem (ISO9001:2015, 
ISO14001:2015 en VCA*). Voor dit project is Rik Pijnenburg van ons kantoor te Arnhem  opgetreden 
als senior adviseur en tevens als erkend projectleider protocol 2018 
 
Het veldwerk is uitgevoerd onder het procescertificaat van de BRL SIKB 2000: 
‘Beoordelingsrichtlijn Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en 
waterbodemonderzoek’ (bron 5), protocol 2001: ‘Plaatsen van handboringen en 
peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 
waterpassen’ (bron 6) en protocol 2002: ‘Het nemen van grondwatermonsters’) 
(bron 7). Het asbestonderzoek is uitgevoerd onder protocol 2018, ’Locatie-
inspectie en monsterneming van asbest in bodem’ (bron 8).  

 
2001 + 2002 + 

2018 
Voor onderzoek naar asbest in puin is geen certificering van toepassing. 
 
Alle procesonderdelen (uitvoering veldwerk, begeleiding erkend projectleider, overdracht monsters 
aan laboratorium, en rapportage) zijn uitgevoerd door en onder het certificaat van Stantec B.V. 
Stantec B.V. is voor deze werkzaamheden gecertificeerd door Kiwa Nederland B.V. 
(certificaatnummer K95554/03). Bij de uitvoering van de monsternemingen op 17 en 18 juli zijn de 
volgende personen ingezet, betreffende de, voor de BRL SIKB 2000 relevante kritische 
werkzaamheden: 
• G. Pisa (boormeester, persoon is geregistreerd voor het uitvoeren van deze werkzaamheden 

bij Rijkswaterstaat Leefomgeving). 
• E. Sibon (monsternemer grondwater, persoon is geregistreerd voor het uitvoeren van deze 

werkzaamheden bij Rijkswaterstaat Leefomgeving). 
 
Wij verklaren dat de beschreven uitvoering van kritische functies onafhankelijk van de opdrachtgever 
zijn uitgevoerd conform de eisen die de BRL daartoe stelt vanuit de Regeling bodemkwaliteit. De 
kwaliteitsborgingsformulieren zijn opgenomen in bijlage 4.2. Stantec B.V. heeft geen financiële of 
juridische belangen met betrekking tot het eigendom van de locatie.   
 
 



 
 

Stantec | VO Qirion Zeiving 23T te Vuren 
9 
 

 
 

3.2 ALGEMENE ONDERZOEKSSTRATEGIE EN WERKWIJZE 

Op 17 juli 2019 is voorafgaan aan het veldwerk een locatie-inspectie uitgevoerd. Tijdens deze 
inspectie is gebleken dat op het terrein wat afval ligt. Daarnaast is een brandplaats waargenomen. 
De weg op locatie is verhard met asfalt. Deze weg gaat over in een puinverharding richting het 
onderstation. Naast de asfaltweg is ook een puinverharding waargenomen. Aan de oostkant van het 
terrein is een berg zand met puinbijmengingen waargenomen (zie bijlage 2 en 6). Ter plaatse van de 
transformatoren was grind aanwezig. Op verzoek van de opdrachtgever is dit bemonsterd op het 
NEN pakket. 
 
Er zijn tijdens de inspectie van de locatie geen asbestverdachte fragmenten aangetroffen op het 
maaiveld.  
 
De gehanteerde onderzoeksstrategie is gebaseerd op de in hoofdstuk 2 gestelde hypothese in 
combinatie met de informatie verkregen tijdens de terreininspectie voorafgaand aan het veldwerk. In 
onderstaande tabel is een overzicht gegeven van alle uitgevoerde veldwerkzaamheden en de 
analyses van grond en grondwater. In de hierop volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de 
veldwerkzaamheden en de chemische analyses. 
 

Tabel 1: Overzicht uitgevoerde veldwerkzaamheden en analyses 

Aanleiding/deellocatie Veldwerk Analyses 

 Aantal  
boringen 

Aantal  
peilbuizen 

Grond Grondwater 

Algemene bodemkwaliteit (B01 t/m B10 + PB01 en PB02) 

0,0-0,5 m-mv 
0,0-max.1,6 m-mv 
0,0-max.8,0 m-mv 

4  

6 

2 

-  
-  

2 

1x NEN-grond1 

1x NEN-grond 

 

- 

- 
 
1x NEN-grondwater2 + 
2x l.p.6 

Brandplaats en afval (ASB04 + ASB05) 

0,0-1,0 m-mv 

0,0-1,25 m-mv 

1 

1  

-  

- 

1x NEN-grond 
1x NEN-grond 

- 

-  

Puinpad (ASB01, ASB02 en ASB03) 

0,0-0,5 m-mv 3  -  1x NEN 57074 

2x NEN 58975 

- 

- 

Totaal3 13 2   
1 NEN-grond: lutum- en organisch stofpercentage, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

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

2 NEN-grondwater:  barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, benzeen, 
tolueen, ethylbenzeen, som xylenen (som o,m,p), styreen, naftaleen, vinylchloride, 1,1-
dichlooretheen, dichloormethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, 
som 1,2-dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, 
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tetrachloormethaan, 1,2-dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-
dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som dichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan, 
tetrachlooretheen en bromoform, minerale olie.  

3 Totaal:  waar mogelijk zijn boringen en peilbuizen voor verschillende aanleidingen 
gecombineerd. 

4 NEN 5707  asbestgehalte in grond (9-10 kg); bij een volumepercentage puin(granulaat) in de 
bodem kleiner dan 50%; 9-10 kg van de fractie <20 mm; 20 grepen van circa 0,5 kg. 

5 NEN 5897   asbestgehalte in puin (>27kg); bij een volumepercentage puin(granulaat) in de bodem 
groter dan 50%. 

6 L.p.    Lozingsparameters: onopgeloste bestandsdelen, ijzer totaal, ijzer 2+ en chloride 
  
 
De boorlocaties zijn weergegeven in bijlage 2. De boringen zijn gelijkmatig over de locatie verspreid 
geplaatst dan wel geplaatst op basis van de verdachte deellocaties.  
 
 

3.3 RESULTATEN VELDWERK 

Het veldwerk is uitgevoerd op 17 en 18 juli 2019. Voor aanvang van de boorwerkzaamheden is de 
locatie visueel geïnspecteerd. Op het maaiveld van het terrein is afval en een brandplaats 
waargenomen. Er zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.  
 
In bijlage 4 zijn de gedetailleerde boorbeschrijvingen weergegeven met de bodemopbouw, de 
diepten waarop grondmonsters zijn genomen en de diepten waarop eventuele peilfilters geplaatst 
zijn. De zintuiglijke waarnemingen en eventuele afwijkingen zijn eveneens in deze bijlage 
weergegeven.  
 
Bodemopbouw 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat uit een verhardingslaag (puin) met 
daaronder circa 70 cm zand. Hieronder bevindt zich klei tot de maximale boordiepte. 
 
Grond 
Visueel zijn in het opgegraven en opgeboorde bodemmateriaal geen asbestverdachte 
(plaat)materialen waargenomen. Wel zijn er visueel puinbijmengingen waargenomen. Van het 
bodemmateriaal is maximaal per halve meter en/of per bodemlaag een monster genomen. Voor de 
analyse van puin en grond monsters op asbest zijn in het veld mengmonsters samengesteld. 
 
Grondwater 
Voor de bemonstering van het grondwater zijn twee peilbuizen geplaatst. PB01 is conform NEN 
5740 geplaatst. De bovenzijde van het peilfilter is circa 0,5 m beneden de grondwaterstand 
geplaatst.  PB02 is geplaatst ten behoeve van een bemalingsadvies. Dit filter is geplaatst op  
7,0-8,0 m-mv ten behoeve van analyses voor het watervoerend pakket. 
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Het grondwater is bemonsterd op 30 juli 2019. Bij de grondwaterbemonstering is het grondwater bij 
PB01 waargenomen op een diepte van circa 1,8 m-mv. Bij PB02 is het grondwater waargenomen op 
circa 1,3 m-mv. Tijdens de bemonstering zijn aan het grondwater geen afwijkingen waargenomen. 
De zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (Ec) en de aanwezigheid van niet-opgeloste 
deeltjes (troebelheid) van het grondwater zijn tijdens de monstername in het veld bepaald. De 
resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel. De meetwaarden geven geen aanleiding de 
analysestrategie te wijzigen. 
 

Tabel 2: Veldmetingen grondwater 

Peilbuis Filter        
(m-mv) 

GWS        
(m-mv) 

Temp. (0C) pH Ec 
(µS/cm) 

Troebelheid (NTU) 

PB01 4,5-5,5 1,83 22,7 6,91 330 105,2 

PB02 7,0-8,0 1,3 23,3 7,25 240,5 48,01 
 
Op basis van de gemeten Ec is sprake van zoet (Ec <400 µS/cm) grondwater. 
 
De troebelheid van grondwater heeft een natuurlijke waarde in een zandpakket van 0-10 NTU. Deze 
kan afwijken wanneer er sprake is van een meer siltig samengestelde bodem. Vooral in klei- en 
veengronden (slechtlopende peilbuizen) komt het in de praktijk veelvuldig voor ondanks dat de 
gestelde vereisten voor plaatsing van peilbuizen en bemonstering van grondwater zijn gevolgd, de 
NTU waarden afwijken. 
Tijdens de monstername van het grondwater is in alle peilbuizen een NTU van > 10 gemeten. De 
peilbuizen staan in een klei/veen pakket. Wij zien dit niet als een afwijking op de BRL SIKB 2000 en 
houden hiermee rekening met de interpretatie van de meetresultaten (paragraaf 4.1). 
 
 

3.4 ANALYSESTRATEGIE 

Onderstaande tabel geeft, voor de verschillende aanleidingen, de geselecteerde monsters weer met 
de bijbehorende zintuiglijke waarnemingen en de uitgevoerde analyses. 
 

Tabel 3: Analysestrategie 

Aanleiding Code 
(meng)monster  
diepte (m-mv) 

Samengesteld 
uit boringen 

Bodemtype Zintuiglijke 
waarnemingen 

Analyses 
Grond Grondwater 

Algemene kwaliteit grond 
Bijmenging  MM01 (0,90 - 

1,50) 
B08 + B09 + 

PB01 + PB02 ( 
Klei Sporen baksteen  NEN-

grond1 
- 
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Aanleiding Code 
(meng)monster  
diepte (m-mv) 

Samengesteld 
uit boringen 

Bodemtype Zintuiglijke 
waarnemingen 

Analyses 
Grond Grondwater 

Bijmenging MM02 (0,00 - 
0,50) 

B01 + B07 + 
PB01 

Zand Resten asfalt, resten 
beton, sporen 

baksteen  

NEN-
grond 

- 

Uitsplitsing MM02 
PAK B01-1 (0,00 - 

0,50) 
B01 Zand Resten asfalt, resten 

beton, sporen 
baksteen 

PAK6 - 

PAK B07-1 (0,00 - 
0,50) 

B07 Zand Resten asfalt, brokken 
beton, brokken 

baksteen 

PAK6 - 

PAK PB01-1 (0,00 - 
0,50) 

PB01 Zand Brokken asfalt, 
brokken beton, 

brokken baksteen 

PAK6- - 

Grind trafobak 
Grind Grind (0-0,15) - - - NEN-

grond 
- 

Brandplaats en afval 
Brandplaats  B05 (0,26 - 

0,50) 
B05 Klei  Matig 

baksteenhoudend, 
matig puinhoudend  

NEN-
grond1 

- 

Afval B04 (0,30 - 
0,50) 

B04 Zand Matig 
baksteenhoudend, 
matig puinhoudend 

NEN-
grond1 

- 

Puinpad 
Puinpad naar 
onderstation 

ASB-MM01  
(0-0,5) 

ASB01 + ASB02 + 
ASB03 

Puin Volledig puin NEN 
58974 

- 

Puinlaag naast 
asfaltweg 

ASB-MM02 
(0-0,5) 

ASB04 + ASB05  Puin Volledig puin NEN 
5897 

- 

Puinlaag onder 
worteldoek 
ASB04 

ASB-MM03 
(0,3-0,5) 

ASB04 Zand Matig 
baksteenhoudend, 
matig puinhoudend 

NEN 
57073 

- 

Puinlaag onder 
worteldoek 
ASB05 

ASB-MM04 
(0,26-0,5) 

ASB05  Klei Matig 
baksteenhoudend, 
matig puinhoudend 

NEN 
5707 

- 

Algemene kwaliteit grondwater 
PB01 PB01-1 PB01 - - - NEN-

grondwater2 + 
l.p.5 

PB02 PB02-1 PB02 - - - l.p. 
1 NEN-grond: lutum- en organisch stofpercentage, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

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

2 NEN-grondwater:  barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, benzeen, tolueen, 
ethylbenzeen, som xylenen (som o,m,p), styreen, naftaleen, vinylchloride, 1,1-
dichlooretheen, dichloormethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, som 
1,2-dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, 
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tetrachloormethaan, 1,2-dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-
dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som dichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan, 
tetrachlooretheen en bromoform, minerale olie.  

3 NEN 5707            asbestgehalte in grond (9-10 kg); bij een volumepercentage puin(granulaat) in de bodem  
kleiner dan 50%; 9-10 kg van de fractie <20 mm; 20 grepen van circa 0,5 kg. 

4 NEN 5897             asbestgehalte in puin (>27kg); bij een volumepercentage puin(granulaat) in de bodem 
groter dan 50%. 

5 L.p.         Lozingsparameters: onopgeloste bestandsdelen, ijzer totaal, ijzer 2+ en chloride. 
6 PAK         Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM). 
 
 

3.5 CHEMISCHE ANALYSES 

De analyseresultaten met de bijbehorende toetsingswaarden en een verklarende woordenlijst zijn 
opgenomen in bijlage 3. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5. 
 
De chemische analyses zijn uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V. te Rotterdam (RvA 
geaccrediteerd). De analyses zijn uitgevoerd conform het AS3000 protocol. De rapportagegrens van 
PCB in B05 is verhoogd vanwege een noodzakelijke verdunning. In werkelijkheid is PCB niet 
aangetoond. De gehalten Minerale olie in B05 en MM02 zijn verhoogd als gevolg van de 
aanwezigheid van PAK. 
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4.0 BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 

In dit hoofdstuk wordt de verontreinigingssituatie beschreven op basis van de onderzoeksresultaten. 
Vervolgens worden de onderzoeksresultaten getoetst aan de in hoofdstuk 2 geformuleerde 
hypothese. 
 
 

4.1 ALGEMENE BODEMKWALITEIT 

Grond 
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de toetsing aan de 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en de Regeling bodemkwaliteit en het Besluit 
bodemkwaliteit conform het generieke beleid (landelijke beleid). Tevens wordt de voorlopige 
veiligheidsklasse weergegeven. 
 
Tabel 4: Toetsing analyseresultaten aan de Circulaire bodemsanering 2013 en de Regeling/het Besluit  
               bodemkwaliteit 

Analysemonster  
(cm-mv) 

Boringen Toetsing Wbb      ARBO 
Veiligheidsklasse 
(CROW 400) 

>AW >T >I Indicatieve 
toetsing BBK 

MM01 (90-150) 
B08, B09, 
PB01, PB02 - - - 

AW 
Basishygiëne 

MM02 (0-50) 
B01, B07, 
PB01 PCB, minerale olie - PAK 

>Industrie 
Basishygiëne 

 Uitsplitsing MM02 
B01-1 (0-50) B01 - - PAK >Industrie Basishygiëne 
B07-1 (0-50) B07 PAK - - Wonen Basishygiëne 
PB01-1 (0-50) PB01 PAK - - Industrie Basishygiëne 
Grind (0-150 - Minerale olie - - Industrie Basishygiëne 

B04-3 (30-50) B04 
PAK, PCB, 
minerale olie - - 

Industrie 
Basishygiëne 

B05-2 (26-50) B05 
Pb, PCB, minerale 
olie - PAK 

>Industrie 
Basishygiëne 

Toelichting tabel: 
AW:   Bodemkwaliteitsklasse AW; 
Wonen:  Bodemkwaliteitsklasse Wonen; 
Industrie:  Bodemkwaliteitsklasse Industrie; 
NIET:   Niet toepasbaar. 
 
In de visueel verontreinigde bovengrond (0-0,5 m-mv) zijn licht tot sterk verhoogde gehalten PAK 
aangetroffen. De bijmengingen bestaan uit puin, beton, baksteen en asfalt. Vermoedelijk is op de 
locatie in het verleden een teerhoudende asfaltverharding aanwezig geweest (inclusief 
funderingslaag) welke vervolgens verwijderd en vervangen is door de huidige asfaltverharding. Dit 
verklaart de verhoogde gehalten PAK, minerale olie en PCB op de locatie. Ook is het aannemelijk 
dat de afgelopen jaren de toplaag van de puinverharding is verwijderd. De berg zand met puinresten 
op de locatie bestaat vermoedelijk uit deze toplaag. Vervolgens is een nieuwe verhardingslaag 
toegepast.  
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Dit is terug te zien in de boorstaten van onder andere ASB04 en ASB05 waarbij de oude en nieuwe 
lagen zijn gescheiden door een worteldoek. Derhalve wordt aangenomen dat de gehele visueel 
verontreinigde (voormalige) bovengrond op de locatie tot 0,5 m-mv heterogeen verontreinigd is met 
PAK. Dit betekent dat er circa 1.282 m3 heterogeensterk verontreinigde grond aanwezig is op de 
locatie. Het is aannemelijk dat de verharding is aangebracht tijdens of na de bouw van het 
onderstation (1987). Dit betekent dat de verontreinigingen zijn veroorzaakt op of na 1 januari 1987. 
Derhalve moeten maatregelen conform de zorgplicht worden genomen en dienen de sterk 
verhoogde gehalten met PAK te worden verwijderd. 
 
In de kleiige ondergrond (vanaf circa 0,9 m-mv) zijn geen verhoogde gehalten gemeten.  
 
In het puinhoudende mengmonster (ASB-MM01) dat geanalyseerd is op asbest is een 
asbestconcentratie van 20 mg/kg d.s aangetroffen. In de grove fractie van het mengmonster is geen 
asbestverdacht materiaal aangetroffen. Er is geen asbestberekening uitgevoerd aangezien het 
gehalte enkel lager zal uitvallen. Het gehalte overschrijdt de interventiewaarde voor asbest (100 
mg/kg d.s.) niet. Tevens wordt de grenswaarde voor nader onderzoek (50 mg/kg d.s.) niet 
overschreden. 
 
Grondwater 
In het grondwater van PB01 is een matig verhoogde concentratie met barium gemeten. Dergelijke 
verhoogde concentraties barium zijn over het algemeen van natuurlijke oorsprong. Gezien er geen 
aanleiding is een verontreiniging met barium te verwachten op de locatie, wordt aangenomen dat het 
hier een natuurlijk verhoogde concentratie betreft. 
 
De overige onderzochte parameters zijn niet in verhoogde concentraties ten opzichte van de 
streefwaarden en/of detectiegrenzen gemeten. 
 
Een verhoogde troebelheid (> 10 NTU) kan invloed hebben op het meetresultaat. Bij een te hoge 
troebelheid kan een overschatting van het meetresultaat voor organische verbindingen (minerale 
olie, vluchtige (aromatische en gechloreerde) koolwaterstoffen, PAK en PCB) plaatsvinden. Er kan 
daardoor ten onrechte vastgesteld worden dat sprake is van een grondwaterverontreiniging. 
In het grondwater afkomstig uit peilbuis PB01 is een NTU van 105,2 aangetoond. Uit de 
analyseresultaten blijkt dat er geen van de organische verbindingen in concentraties groter dan de 
streefwaarde(n) zijn aangetoond. De verhoogde troebelheid heeft daarmee geen invloed op de 
eindconclusie. 
 
 

4.2 INDICATIEVE TOETSING BESLUIT BODEMKWALITEIT 

De analyseresultaten van de geanalyseerde grond(meng)monster(s) zijn indicatief getoetst aan de, 
normwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit (bron 10) behorende bij het Besluit bodemkwaliteit 
(bron 11). De in het laboratorium gemeten gehalten zijn hierbij omgerekend naar standaard bodem 
op basis van de gemeten lutum- en organische stofpercentages. De uitwerking van deze 
(indicatieve) toetsing is opgenomen in bijlage 3.  
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Het betreft hier een indicatieve toetsing conform het generieke beleid (landelijke beleid). Bij 
gebiedsspecifiek beleid dient te worden getoetst aan het door het bevoegd gezag vastgestelde 
lokale bodembeleid (bodembeheernota, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart) met lokale 
maximale waarden en eventueel aanvullende specifieke eisen ten aanzien van grondverzet. 
 
Over het algemeen kan de vrijkomende bovengrond worden ingedeeld in bodemkwaliteitsklasse 
>Industrie. De vrijkomende ondergrond kan worden ingedeeld in bodemkwaliteitsklasse AW.  
 
 

4.3 VERDACHTE DEELLOCATIES 

Brandplaats en afval 
Ter plaatse van ASB04 en ASB05 is afval en een brandplaats aangetroffen. Hierin zijn verhoogde 
concentraties PAK, PCB en minerale olie gemeten. Deze verhoogde gehalten zijn vermoedelijk niet 
te relateren aan de brandplaats en de aanwezigheid van het afval, maar aan de voormalige 
aanwezigheid van een asfaltverharding inclusief funderingslaag op het terrein.  
 
Toelichting hergebruik grond (milieuhygiënische verklaring) 
Voor een definitieve vaststelling van de bodemkwaliteitsklasse is in veel gevallen een partijkeuring 
conform AP04 vereist. Een dergelijke keuring onderscheidt zich van het onderhavige onderzoek 
door een intensievere bemonstering, een aangepaste monstervoorbehandeling in het laboratorium, 
zowel monstername als analyse in duplo en in enkele gevallen uitloogonderzoek.  
 
 

4.4 TOETSING HYPOTHESE 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de in paragraaf 2.3 opgestelde hypothese verworpen. 
Uit de resultaten blijkt dat in de visueel verontreinigde toplaag plaatselijk een sterk verhoogd gehalte 
PAK wordt gemeten. Dit sterk verhoogd gehalte PAK is vermoedelijk te relateren aan voormalige 
teerhoudende asfaltverhardingen op de locatie. Dit betekent dat de (oorspronkelijke) bovengrond (0-
0,5 m-mv) van het gehele perceel licht tot sterk verhoogde gehalten PAK bevat. 



 
 

Stantec | VO Qirion Zeiving 23T te Vuren 
17 

 
 
 

5.0 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de volgende conclusies getrokken: 
 
Samenvatting 
• De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat onder de verhardingslaag tot 

een diepte van circa 0,7 m-mv globaal uit zand, gevolgd door klei tot de maximale boordiepte.  
• Aan het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Wel zijn bijmengingen met 

puin waargenomen. Visueel is in het opgeboorde materiaal geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. Analytisch is in ASB-MM01 een gehalte asbest gemeten van 20 mg/kg d.s. Zowel 
de grenswaarde voor nader onderzoek, als de interventiewaarde worden niet overschreden. 

• De visueel verontreinigde bovengrond (0-0,5 m-mv) is licht tot sterk verontreinigd met PAK. 
• In de kleiige ondergrond zijn geen verhoogde gemeten.  
• In het grondwater is een matig verhoogde concentratie barium gemeten.  
• Het onderstation is in 1987 aangelegd. De aanwezige verontreiniging met PAK, PCB en 

minerale olie is derhalve veroorzaakt na 1987. Daarom zijn maatregelen conform de zorgplicht 
van toepassing. 

• Over het algemeen kan de vrijkomende bovengrond worden ingedeeld in 
bodemkwaliteitsklasse >Industrie. De vrijkomende ondergrond kan worden ingedeeld in 
bodemkwaliteitsklasse AW.  
 

Conclusies 
• Op basis van de onderzoeksresultaten worden ter plaatse van de locatie in milieuhygiënisch 

opzicht geen belemmeringen verwacht voor de voorgenomen werkzaamheden.   
• Op de locatie is circa 1.282 m3 sterk met PAK verontreinigde grond aanwezig.  
• Er zijn in het kader van de Wet bodembescherming vervolgstappen conform de zorgplicht 

noodzakelijk. 
• Door de aard en concentraties van de in de grond aanwezige stoffen kent bij eventuele 

graafwerkzaamheden vrijkomende grond mogelijk een beperkt hergebruik. 
 
Aanbevelingen 
• Het verdient altijd aanbeveling om tijdens grondwerkzaamheden alert te zijn op een eventuele 

onvoorziene verontreiniging van de bodem. 
• Er dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van puinverhardingen. 
• Indien vrijkomende grond elders wordt hergebruikt kunnen partijkeuringen conform het Besluit 

bodemkwaliteit noodzakelijk zijn om de uiteindelijke hergebruiksmogelijkheden van de grond 
vast te stellen.  

• Bij afvoer van grond dient rekening te worden gehouden met het tijdelijk handelingskader met 
betrekking tot PFAS. Als uit de diepe ondergrond grond (veen/klei) vrijkomt is de kans op 
aanwezigheid van PFAS klein. Bij grondafvoer wordt na uitvoering een partijkeuring 
aanbevolen. Momenteel dient altijd te worden aangetoond of PFAS aanwezig zijn. 
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Bijlage 1: Overzichtskaart  
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Bijlage 2: Situatietekening  
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Bijlage 3.1: Verklarende woordenlijst 



VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Een grond- en/of grondwaterverontreiniging kan veroorzaakt worden door verschillende 
parameters. Soms betreft het stoffen die van nature in de bodem voorkomen. In andere 
gevallen is er sprake van milieuvreemde stoffen. Om een indicatie te krijgen van een 
eventuele grond(water)verontreiniging worden analyses uitgevoerd op verschillende 
parameters. 
 
Toetsingskader 
Sinds oktober 2008 zijn in het kader van de Wet bodembescherming de streefwaarden 
(grondwater) en interventiewaarden (grond en grondwater) van kracht en daarmee het 
toetsingskader voor beoordeling van de kwaliteit van grond en grondwater. Daarnaast gelden 
voor de toepassing van grond de (landelijke) achtergrondwaarden uit de Regeling 
bodemkwaliteit.  
 
Achtergrondwaarde (grond) 
De Achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van gehalten aan stoffen, zoals 
die voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast 
door lokale verontreinigingsbronnen. Grond die voldoet aan de Achtergrondwaarde is 
duurzaam geschikt voor elk bodemgebruik en wordt aangeduid als schone of niet 
verontreinigde grond. 
 
Streefwaarde (grondwater) 
Als de streefwaarde wordt overschreden is er sprake van bodemverontreiniging. Voor de 
stoffen die van nature voorkomen, komt de streefwaarde overeen met het zogenaamde 
‘gemiddelde achtergrondgehalte’. Voor stoffen die niet van nature in de bodem voorkomen is 
de streefwaarde gelijkgesteld aan de aantoonbaarheidsgrens van de huidige 
analysetechnieken, ook wel ‘detectiegrens’ genoemd.  
 
Tussenwaarde 
Deze waarde geeft de milieukwaliteit aan, waarbij er sprake is van verhoogde, maar in het 
algemeen niet potentieel onaanvaardbare, risico's voor mens en milieu. Het betreft een 
rekenkundig gemiddelde van de Achtergrondwaarde (grond) of Streefwaarde (grondwater) en 
de Interventiewaarde, dat niet rechtstreeks aan een specifiek risiconiveau is gekoppeld. 
Overschrijding van deze waarde heeft slechts een indicatieve functie, namelijk het aangeven 
van de noodzaak om een nader onderzoek naar de kwaliteit van de bodem uit te voeren. 
Grond of grondwater die de tussenwaarde wel maar niet de interventiewaarde overschrijdt, 
wordt aangeduid als matig verontreinigd. 
 
Interventiewaarde 
De interventiewaarde is de waarde die aangeeft bij welke concentratie sprake kan zijn van een 
dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem voor plant, 
mens en dier. 
 



Toetsingswaarden asbest 
Voor asbest in grond geldt alleen een interventiewaarde c.q. restconcentratienorm. Deze norm 
is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. asbest (gewogen). De Interventiewaarde voor asbest is 
gebaseerd op het verwaarloosbaar risiconiveau (VR). Grond met een gehalte aan asbest 
(gewogen) lager dan de Interventiewaarde mag hierdoor als niet verontreinigd worden 
aangemerkt. Het gewogen gehalte aan asbest wordt berekend door het gehalte aan serpentijn 
asbest te vermeerderen met tienmaal het gehalte aan amfibool asbest. 
  
Geval van ernstige bodemverontreiniging 
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor ten minste één stof 
de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van 
bodemverontreiniging, of 100 m3 poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een 
grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde en de verontreiniging is 
ontstaan voor 1987. Asbest is uitgezonderd van dit volumecriterium. 
 
BRL SIKB 2000, Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 
Alleen bedrijven die door het Ministerie van I en M zijn erkend mogen veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek verzorgen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Zij 
zijn ook de enigen die voor deze activiteit het keurmerk ‘Kwaliteitswaarborging bodembeheer 
SIKB' mogen voeren. 
 
Bedrijven met een erkenning staan vermeld op de lijst met erkende veldwerkers bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving 
(www.rwsleefomgeving.nl)).  
 
Besluit bodemkwaliteit 
Op 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Volgens dit besluit kan per 
gemeente een beleid worden gevoerd, waarin rekening gehouden is met lokale 
omstandigheden. Per gemeente dient voor toepassing gecontroleerd te worden of er sprake is 
van gebiedsspecifiek beleid of dat de generieke normen van het besluit van toepassing zijn. 
 
Voor de ontvangende bodem dient de bodemkwaliteit te zijn vastgesteld. Deze kwaliteit kan 
worden afgeleid van een vastgestelde bodemkwaliteitskaart. Als geen bodemkwaliteitskaart is 
vastgesteld moet met bodemonderzoek de kwaliteit van de ontvangende bodem worden 
vastgesteld. Een dergelijk onderzoek dient tenminste te worden uitgevoerd volgens een 
onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. 
 
 



PARAMETERS 

Asbest 
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn 
opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Losse asbestvezels zijn met het blote oog 
niet zichtbaar. Asbestvezels zijn sterk en flexibel tegelijk. Bovendien zijn ze thermisch en 
elektrisch isolerend, bestand tegen zuren en logen en hebben ze een hoge 
wrijvingsweerstand. Hierdoor zijn ze geschikt voor veel verschillende toepassingen, als: 
• golfplaten; 
• waterleidingbuizen; 
• rem- en frictiemateriaal; 
• isolatiemateriaal. 

Asbest is met name na de Tweede Wereldoorlog veel gebruikt. Niet-hechtgebonden asbest is 
sinds 1983 vrijwel niet meer toegepast. De beroepsmatige toepassing en verkoop van alle 
soorten asbest is sinds 1 juli 1993 volledig verboden. 
 
Minerale olie 
Onder verontreinigingen met minerale olie vallen o.a. benzine, diesel en huisbrandolie-
verontreinigingen. Verontreinigingen met minerale olie komen veelvuldig voor. Minerale olie is 
in de meeste gevallen in de bodem terechtgekomen door lekkage bij ondergrondse tanks of 
calamiteiten. 
 
Een olieverontreiniging is in de meeste gevallen goed zintuiglijk waarneembaar door 
geurafwijkingen en/of met behulp van de olie-op-watertest. Bij de olie-op-watertest wordt een 
beetje grond in water gebracht. De in de grond aanwezige olie komt boven drijven en wordt 
zichtbaar als een oliefilm. Na analyse kan in de meeste gevallen een redelijk betrouwbare 
indicatie worden gegeven van de oliesoort. Indien sprake is van een benzineverontreiniging 
dient tevens rekening gehouden te worden met een verontreiniging met vluchtige aromaten 
(BTEXN) en bij nieuwe gevallen met ETBE of MTBE. 
 
Organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) 
Bestrijdingsmiddelen worden ook wel pesticiden genoemd. Met name bij (voormalige) 
tuinbouwkassen en akkerbouw wordt rekening gehouden met deze vorm van verontreiniging. 
DDT en drins zijn bekende voorbeelden.  
 
Polychloorbifenylen (PCB) 
PCB zijn olieachtige vloeistoffen die veel zijn toegepast in transformatoren en condensatoren 
vanwege hun goede elektrisch-isolerende eigenschap in combinatie met het bestand zijn 
tegen hoge temperaturen. In het verleden zijn PCB ook toegepast in producten als motorolie, 
tl-armaturen, inkt, lijm en verf. Tegenwoordig zijn PCB op de zwarte lijst geplaatst en is de 
toepassing ervan verboden. PCB zijn voor mens en dier met name schadelijk omdat zij de 
eigenschap hebben om zich op te hopen in vet.  
 



Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 
PAK zijn teerachtige producten. PAK wordt gevormd bij diverse verbrandings- en chemische 
processen, veelal door onvolledige verbranding van koolstofverbindingen. PAK kan in hoge 
gehaltes voorkomen in asfalt, steenkoolteer, pek, creosoot, diverse oliesoorten, zuiveringsslib 
en dakbedekkingsmaterialen. In de bodem komen PAK-verbindingen vaak voor in combinatie 
met koolas of sintels. 
 
In totaal bestaan er circa 250 verschillende PAK-verbindingen. Bij analyse op PAK ten 
behoeve van bodemonderzoek wordt een selectie van deze verbindingen geanalyseerd, 
bijvoorbeeld de zogeheten zestien van EPA of tien van VROM. Enkele PAK-verbindingen, 
zoals benzo(a)pyreen, zijn carcinogeen ofwel kankerverwekkend.  
 
Vluchtige aromaten (BTEXN) 
Vluchtige aromaten (BTEXN = benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen) worden 
bereid uit aardolieën. Ze zijn met name aanwezig in benzine en oplosmiddelen (bv. thinner). 
Ze zijn vrij vluchtig en hebben een sterk oplossend vermogen voor een groot aantal 
kunststoffen. Van bijvoorbeeld benzeen is bekend dat het kankerverwekkend is. 
 
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOH/ VOCl) 
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen zijn koolwaterstoffen met een halogeenverbinding, 
met name chloor is in dit kader bekend. VOH/ VOCl worden veel gebruikt als ontvettings- en 
schoonmaakmiddelen bij chemische wasserijen, metaalindustrie en drukkerijen.  
 
Met name verontreinigingen met ‘Per’ (tetrachlooretheen) en ‘Tri’ (trichlooretheen) komen veel 
voor. Per en Tri hebben een hoog soortelijk gewicht (zwaarder dan water) en zijn vrij vluchtig. 
Ook deze stoffen hebben een sterk oplossend vermogen voor een groot aantal kunststoffen. 
Van deze stoffen is bekend dat ze het zenuwstelsel aan kunnen tasten. 
 
Zware metalen 
Zware metalen komen van nature in kleine hoeveelheden voor in de bodem. In deze 
hoeveelheden zijn ze niet schadelijk voor volksgezondheid of milieu. Grote (schadelijke) 
hoeveelheden zware metalen zijn in veel gevallen in het milieu terecht gekomen door: 
• verwerking metaalertsen; 
• metaalbewerking; 
• metaaloppervlaktebehandeling (galvaniseren/emailleren); 
• glazuren van aardewerk (loodwit); 
• metalen in drukinkt, cosmetica, katalysatoren, accu's, batterijen en verbrandingsafval 

(sintels, cokes, vliegas, slakken).  
Zware metalen komen in de bodem vaak in combinatie met puin en aardewerk voor. 
Door toepassing van lood als antiklopmiddel in benzine zijn grote hoeveelheden lood diffuus 
verspreid in het milieu terecht gekomen, vooral langs wegen en in stedelijke gebieden. 



 

Bijlage 3.2:  Toetsing analyseresultaten grond conform 
Wbb (inclusief normtabel) 



Projectnaam Zeiving 23T te Vuren 
Projectcode M19B0185 
  
Tabel: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
    
Monstercode B04-31 B05-22 Grind3 
Bodemtypebt) 1 2 3 

 or br  or br  or br  

    
 
Malen van monstermateriaal                         
(-) -   -   #  -- 
    
 
droge stof                         
(gew.-%) 97.0 -- -- 89.0 -- -- 99.0 -- -- 
gewicht artefacten                         
(g) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
aard van de artefacten                         
(-) Geen  -- Geen  -- Geen  -- 
    
 
organische stof (gloeiverlies)                         
(% vd DS) 0.7 -- -- 2.6 -- -- 0.8 -- -- 
    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)                         
(% vd DS) <1 -- -- 11 -- -- 2.3 -- -- 
    
METALEN 
barium+ 72 279  150 274  <20 52.3  
cadmium <0.2 0.241  0.33 0.487  <0.2 0.24  
kobalt 2.1 7.38  5.5 9.74  <1.5 3.57  
koper 6.0 12.4  15 23.3  <5 7.17  
kwik° <0.05 0.0503  0.09 0.112  <0.05 0.05  
lood 22 34.6  40 53.5 * <10 11  
molybdeen <0.5 0.35  <0.5 0.35  <0.5 0.35  
nikkel 6.7 19.5  17 28.3  3.5 9.96  
zink 53 126  77 124  <20 32.7  
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.01 -- -- <0.06 -- --# <0.01 -- -- 
fenantreen 0.75 -- -- 4.2 -- -- <0.01 -- -- 
antraceen 0.21 -- -- 0.99 -- -- <0.01 -- -- 
fluoranteen 1.4 -- -- 13 -- -- 0.01 -- -- 
benzo(a)antraceen 0.75 -- -- 6.0 -- -- <0.01 -- -- 
chryseen 0.63 -- -- 6.2 -- -- <0.01 -- -- 
benzo(k)fluoranteen 0.38 -- -- 4.0 -- -- <0.01 -- -- 
benzo(a)pyreen 0.65 -- -- 6.2 -- -- <0.01 -- -- 
benzo(ghi)peryleen 0.49 -- -- 4.8 -- -- <0.01 -- -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.47 -- -- 5.1 -- -- <0.01 -- -- 
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 5.74 5.74 * 50.532 50.5 *** 0.073 0.073  
    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28                         
(µg/kgds) <1 -- -- <3.7 -- --# <1 -- -- 
PCB 52                         
(µg/kgds) <1 -- -- <4.2 -- --# <1 -- -- 
PCB 101                         
(µg/kgds) <1 -- -- <3.4 -- --# <1 -- -- 
PCB 118                         
(µg/kgds) <1 -- -- <3.9 -- --# <1 -- -- 
PCB 138                         
(µg/kgds) 1.3 -- -- <3.7 -- --# <1 -- -- 
PCB 153                         
(µg/kgds) 1.7 -- -- <2.6 -- --# <1 -- -- 
PCB 180                         
(µg/kgds) 1.4 -- -- <3.7 -- --# <1 -- -- 
som PCB (7) (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 7.2 36 * 17.64 67.8 * 4.9 24.5 a 
    
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- 



fractie C12-C22 14 -- -- 87 -- -- 64 -- -- 
fractie C22-C30 22 -- -- 170 -- -- 110 -- -- 
fractie C30-C40 16 -- -- 150 -- -- 13 -- -- 
totaal olie C10 - C40 50 250 * 400 1540 * 190 950 * 

    
 

Monstercode en monstertraject 
1  13073691-001     B04-3 B04 (30-50) 
2  13073691-002     B05-2 B05 (26-50) 
3  13073691-003     Grind Grind grepen (0-15) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 

* 
 het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 

** 
 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg 
d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan 
daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg 
d.s. gehanteerd. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
   
bt)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is 

gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1: lutum 1%  humus 0.7% 
  2: lutum 11%  humus 2.6% 
  3: lutum 2.3%  humus 0.8% 
  



Projectnaam Zeiving 23T te Vuren 
Projectcode M19B0185 
  
Tabel: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
    
Monstercode MM011 MM022 B01-13 
Bodemtypebt) 4 5 6 

 or br  or br  or br  

    
 
droge stof                         
(gew.-%) 80.8 -- -- 91.9 -- -- 88.1 -- -- 
gewicht artefacten                         
(g) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
aard van de artefacten                         
(-) Geen  -- Geen  -- Geen  -- 
    
 
organische stof (gloeiverlies)                         
(% vd DS) 3.1 -- -- 3.1 -- -- -   
    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)                         
(% vd DS) 35 -- -- 11 -- -- -   
    
METALEN 
barium+ 220 166  100 182  -   
cadmium 0.29 0.321  0.31 0.449  -   
kobalt 13 9.92  5.3 9.39  -   
koper 24 22.8  15 23  -   
kwik° 0.14 0.13  0.05 0.0622  -   
lood 31 29.9  24 31.8  -   
molybdeen 0.93 0.93  0.56 0.56  -   
nikkel 41 31.9  18 30  -   
zink 90 78.9  73 117  -   
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- -- 0.14 -- -- 0.17 -- -- 
fenantreen 0.08 -- -- 8.3 -- -- 9.7 -- -- 
antraceen 0.03 -- -- 2.4 -- -- 3.2 -- -- 
fluoranteen 0.25 -- -- 11 -- -- 17 -- -- 
benzo(a)antraceen 0.14 -- -- 4.9 -- -- 8.3 -- -- 
chryseen 0.14 -- -- 4.2 -- -- 7.7 -- -- 
benzo(k)fluoranteen 0.08 -- -- 2.4 -- -- 4.2 -- -- 
benzo(a)pyreen 0.12 -- -- 3.9 -- -- 7.0 -- -- 
benzo(ghi)peryleen 0.09 -- -- 2.3 -- -- 4.1 -- -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.09 -- -- 2.5 -- -- 4.6 -- -- 
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 1.027 1.03  42.04 42 *** 65.97 66 *** 
    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28                         
(µg/kgds) <1 -- -- <3.6 -- --# -   
PCB 52                         
(µg/kgds) <1 -- -- <4.1 -- --# -   
PCB 101                         
(µg/kgds) <1 -- -- <3.3 -- --# -   
PCB 118                         
(µg/kgds) <1 -- -- <3.8 -- --# -   
PCB 138                         
(µg/kgds) <1 -- -- <3.6 -- --# -   
PCB 153                         
(µg/kgds) <1 -- -- 7.4 -- -- -   
PCB 180                         
(µg/kgds) <1 -- -- 12 -- -- -   
som PCB (7) (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 4.9 15.8  32.28 104 * -   
    
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5 -- -- <5 -- -- -   
fractie C12-C22 <5 -- -- 75 -- -- -   
fractie C22-C30 10 -- -- 88 -- -- -   
fractie C30-C40 8 -- -- 120 -- -- -   
totaal olie C10 - C40 <20 45.2  280 903 * -   



    
 

Monstercode en monstertraject 
1  13073691-004     MM01 B08 (90-110) B09 (100-150) PB01 (100-150) 

PB02 (100-150) 
2  13073691-005     MM02 B01 (0-50) B07 (0-50) PB01 (0-50) 
3  13076257-001     B01-1 B01 (0-50) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 

* 
 het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 

** 
 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg 
d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan 
daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg 
d.s. gehanteerd. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
   
bt)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is 

gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  4: lutum 35%  humus 3.1% 
  5: lutum 11%  humus 3.1% 
  6: lutum 25%  humus 10% 
  



Projectnaam Zeiving 23T te Vuren 
Projectcode M19B0185 
  
Tabel: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
    
Monstercode B07-11 PB01-12  
Bodemtypebt) 6 6  

 or br  or br     

    
 
droge stof                         
(gew.-%) 93.4 -- -- 95.0 -- -- 

  

gewicht artefacten                         
(g) <1 -- -- <1 -- -- 

  

aard van de artefacten                         
(-) Geen  -- Geen  -- 

  

    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.01 -- -- <0.12 -- --#   
fenantreen 0.46 -- -- 1.3 -- --   
antraceen 0.18 -- -- 0.21 -- --   
fluoranteen 1.4 -- -- 2.8 -- --   
benzo(a)antraceen 0.92 -- -- 1.3 -- --   
chryseen 0.90 -- -- 1.1 -- --   
benzo(k)fluoranteen 0.53 -- -- 0.84 -- --   
benzo(a)pyreen 0.84 -- -- 1.4 -- --   
benzo(ghi)peryleen 0.50 -- -- 1.2 -- --   
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.47 -- -- 1.1 -- --   
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 6.21 6.21 * 11.334 11.3 * 

  

    
 

Monstercode en monstertraject 
1  13076257-002     B07-1 B07 (0-50) 
2  13076257-003     PB01-1 PB01 (0-50) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 

* 
 het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 

** 
 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
   
bt)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is 

gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  6: lutum 25%  humus 10% 
  



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I RBK eis 

     
     
METALEN 
barium   920 20 
cadmium 0.60 6.8 13 0.20 
kobalt 15 102 190 3.0 
koper 40 115 190 5.0 
kwik 0.15 18 36 0.050 
lood 50 290 530 10 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 35 68 100 4.0 
zink 140 430 720 20 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 0.35 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 20 510 1000 4.9 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 190 2595 5000 35 

     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-

2012). 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard 

bodem type 10% humus en 25% lutum. 
 



 

Bijlage 3.3:  Toetsing analyseresultaten grondwater 
conform Wbb (inclusief normtabel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projectnaam Zeiving 23T te Vuren 
Projectcode M19B0185 
  
Tabel: Analyseresultaten  grondwater (as3000)  monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
    
Monstercode PB01-1-11 PB02-1-12  

       

    
METALEN 
barium 460 ** -    
cadmium <0.20  -    
kobalt 9.0  -    
koper 2.2  -    
kwik <0.05  -    
lood 5.7  -    
molybdeen 3.4  -    
nikkel 6.1  -    
ijzer Totaal 39000 -- 7300 --   
Ijzer (2+)                         (mg/l) 11 -- 1.1 --   
zink 50  -    
    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.2  -    
tolueen <0.2  -    
ethylbenzeen <0.2  -    
o-xyleen <0.1 -- -    
p- en m-xyleen <0.2 -- -    
xylenen (0.7 factor) 0.21 a -    
styreen <0.2  -    
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.02 a -    
interventie factor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen 0.0002  0.0  

  

    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0.2  -    
1,2-dichloorethaan <0.2  -    
1,1-dichlooretheen <0.1 a -    
cis-1,2-dichlooretheen <0.1 -- -    
trans-1,2-dichlooretheen <0.1 -- -    
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.14 a -  

  

dichloormethaan <0.2 a -    
1,1-dichloorpropaan <0.2  -    
1,2-dichloorpropaan <0.2  -    
1,3-dichloorpropaan <0.2  -    
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.42  -  

  

tetrachlooretheen <0.1 a -    
tetrachloormethaan <0.1 a -    
1,1,1-trichloorethaan <0.1 a -    
1,1,2-trichloorethaan <0.1 a -    
trichlooretheen <0.2  -    
chloroform <0.2  -    
vinylchloride <0.2 a -    
tribroommethaan <0.2  -    
    
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <25 -- -    
fractie C12-C22 <25 -- -    
fractie C22-C30 <25 -- -    
fractie C30-C40 <25 -- -    
totaal olie C10 - C40 <50  -    
    
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 
chloride                         (mg/l) 80  69    
onopgel.best./zwev.stof                         
(mg/l) 550 -- 95 -- 

  

monstervolume tbv analyse                         
(ml) 250 -- 250 -- 

  

    
 



Monstercode en monstertraject 
1  13079736-001     PB01-1-1 PB01 (450-550) 
2  13079736-002     PB02-1-1 PB02 (700-800) 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 
juni 2013, Nr. 16675. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 

** 
 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner 

dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld 
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 

b  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens 
zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

  



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)  
     
Toetsingswaarden1) S 1/2(S+I) I RBK 

     
     
METALEN 
barium 50 338 625 20 
cadmium 0.40 3.2 6.0 0.20 
kobalt 20 60 100 2.0 
koper 15 45 75 2.0 
kwik 0.050 0.18 0.30 0.050 
lood 15 45 75 2.0 
molybdeen 5.0 152 300 2.0 
nikkel 15 45 75 3.0 
zink 65 432 800 10 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.20 15 30 0.20 
tolueen 7.0 504 1000 0.20 
ethylbenzeen 4.0 77 150 0.20 
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21 
styreen 6.0 153 300 0.20 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.01 35 70 0.020 
polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen 

  
1 

     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7.0 454 900 0.20 
1,2-dichloorethaan 7.0 204 400 0.20 
1,1-dichlooretheen 0.01 5.0 10 0.10 
dichloormethaan 0.01 500 1000 0.20 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.01 10 20 0.14 
1,1-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
1,2-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
1,3-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.80 40 80 0.42 
tetrachlooretheen 0.01 20 40 0.10 
tetrachloormethaan 0.01 5.0 10 0.10 
1,1,1-trichloorethaan 0.01 150 300 0.10 
1,1,2-trichloorethaan 0.01 65 130 0.10 
trichlooretheen 24 262 500 0.20 
chloroform 6.0 203 400 0.20 
vinylchloride 0.01 2.5 5.0 0.20 
tribroommethaan   630 0.20 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 50 
     
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 
chloride                         (mg/l) 100   0.050 

     
 
1) S streefwaarde 
 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-

2012). 
   
 



 

Bijlage 3.4:  Indicatieve toetsing analyseresultaten grond 
aan het Bbk (inclusief normtabel) 



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 13073691 Datum toetsing: Versie: SYNLAB20180319

Project: Zeiving 23T te Vuren
Monster: B04-3 B04 (30-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 0,7 %  @
- lutumgehalte <1 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse > 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl.  tabel 
1 6) Klasse > 2AW of 

>wonen?
Vgl.  tabel 

1 6) Klasse > 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 1 
6) Klasse > 2AW of 

>wonen?
Vgl.  tabel 

1 6) Klasse > 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 
1 6) Grond Waterbodem

Metalen
Barium [Ba] &) mg/kg ds 72 279,000 <T <T
Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 0,241 AW AW AW AW AW AW AW
Kobalt [Co] mg/kg ds 2,1 7,383 AW AW AW AW AW AW AW
Koper [Cu] mg/kg ds 6 12,414 AW AW AW AW AW AW AW
Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 0,050 AW AW AW AW AW AW AW
Lood [Pb] mg/kg ds 22 34,630 AW AW AW AW AW AW AW
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0,5 0,350 AW AW AW AW AW AW AW
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 6,7 19,542 AW AW AW AW AW AW AW
Zink [Zn] mg/kg ds 53 125,763 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 5,74 5,740 wonen X wonen X A X A X wonen X <T <T

PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
PCB 138 mg/kg ds 0,0013 0,0065 A A
PCB 153 mg/kg ds 0,0017 0,0085 A X A X
PCB 180 mg/kg ds 0,0014 0,0070 A X A X
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0072 0,0360 wonen wonen A A wonen <T <T

Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds 50 250,000 industrie X industrie X A X A X industrie X <T <T

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 11 3 2 1 0 2 2 wonen <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 11 3 2 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 18 6 4 1 NVT 3 NVT A <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 6 4 1 NVT 3 NVT A <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 11 3 2 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van SYNLAB Analytics & Services. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

9-8-2019

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4) Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3) Toepassen op land (T1)



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 13073691 Datum toetsing: Versie: SYNLAB20180319

Project: Zeiving 23T te Vuren
Monster: B05-2 B05 (26-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 2,6 %  @
- lutumgehalte 11,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse > 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl.  tabel 
1 6) Klasse > 2AW of 

>wonen?
Vgl.  tabel 

1 6) Klasse > 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 1 
6) Klasse > 2AW of 

>wonen?
Vgl.  tabel 

1 6) Klasse > 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 
1 6) Grond Waterbodem

Metalen
Barium [Ba] &) mg/kg ds 150 273,529 <T <T
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,33 0,487 AW AW AW AW AW AW AW
Kobalt [Co] mg/kg ds 5,5 9,744 AW AW AW AW AW AW AW
Koper [Cu] mg/kg ds 15 23,316 AW AW AW AW AW AW AW
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,09 0,112 AW AW AW AW AW AW AW
Lood [Pb] mg/kg ds 40 53,459 wonen wonen A A wonen <T <T
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0,5 0,350 AW AW AW AW AW AW AW
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 17 28,333 AW AW AW AW AW AW AW
Zink [Zn] mg/kg ds 77 124,051 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 50,532 50,532 >industrie X X >industrie X >B X >B X >industrie X >I >I

PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0037 0,0100 A X # A X #
PCB 52 mg/kg ds <0,0042 0,0113 A X # A X #
PCB 101 mg/kg ds <0,0034 0,0092 A X # A X #
PCB 118 mg/kg ds <0,0039 0,0105 A X # A X #
PCB 138 mg/kg ds <0,0037 0,0100 A X # A X #
PCB 153 mg/kg ds <0,0026 0,0070 A # A #
PCB 180 mg/kg ds <0,0037 0,0100 A X # A X #
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,01764 0,0678 industrie X X industrie X A X A X industrie X <T <T

Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds 400 1538,462 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X <T <T

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 11 4 3 3 3 2 2 NIET >Int.waarde
Grond, toepassing op landbodem 11 4 3 3 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde
Grond, toepassing onder water 18 11 9 3 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 11 9 3 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 11 4 3 3 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van SYNLAB Analytics & Services. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

9-8-2019

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4) Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3) Toepassen op land (T1)



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 13073691 Datum toetsing: Versie: SYNLAB20180319

Project: Zeiving 23T te Vuren
Monster: Grind Grind grepen (0-15)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 0,8 %  @
- lutumgehalte 2,3 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse > 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl.  tabel 
1 6) Klasse > 2AW of 

>wonen?
Vgl.  tabel 

1 6) Klasse > 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 1 
6) Klasse > 2AW of 

>wonen?
Vgl.  tabel 

1 6) Klasse > 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 
1 6) Grond Waterbodem

Metalen
Barium [Ba] &) mg/kg ds <20 52,289 <T <T
Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 0,240 AW AW AW AW AW AW AW
Kobalt [Co] mg/kg ds <1,5 3,574 AW AW AW AW AW AW AW
Koper [Cu] mg/kg ds <5 7,167 AW AW AW AW AW AW AW
Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 0,050 AW AW AW AW AW AW AW
Lood [Pb] mg/kg ds <10 10,958 AW AW AW AW AW AW AW
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0,5 0,350 AW AW AW AW AW AW AW
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 3,5 9,959 AW AW AW AW AW AW AW
Zink [Zn] mg/kg ds <20 32,721 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,073 0,073 AW AW AW AW AW AW AW

PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds 190 950,000 >industrie X X >industrie X A X A X >industrie X <T <T

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 11 1 1 1 1 2 2 NIET <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 11 1 1 1 NVT 2 NVT NIET <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 18 1 1 1 NVT 3 NVT NIET <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 1 1 1 NVT 3 NVT A <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 11 1 1 1 NVT 2 NVT NIET <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van SYNLAB Analytics & Services. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

9-8-2019

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4) Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3) Toepassen op land (T1)



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 13073691 Datum toetsing: Versie: SYNLAB20180319

Project: Zeiving 23T te Vuren
Monster: MM01 B08 (90-110) B09 (100-150) PB01 (100-150) PB02 (100-150)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 3,1 %  @
- lutumgehalte 35,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse > 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl.  tabel 
1 6) Klasse > 2AW of 

>wonen?
Vgl.  tabel 

1 6) Klasse > 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 1 
6) Klasse > 2AW of 

>wonen?
Vgl.  tabel 

1 6) Klasse > 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 
1 6) Grond Waterbodem

Metalen
Barium [Ba] &) mg/kg ds 220 166,341 <T <T
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,29 0,321 AW AW AW AW AW AW AW
Kobalt [Co] mg/kg ds 13 9,915 AW AW AW AW AW AW AW
Koper [Cu] mg/kg ds 24 22,821 AW AW AW AW AW AW AW
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,14 0,130 AW AW AW AW AW AW AW
Lood [Pb] mg/kg ds 31 29,909 AW AW AW AW AW AW AW
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 0,93 0,930 AW AW AW AW AW AW AW
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 41 31,889 AW AW AW AW AW AW AW
Zink [Zn] mg/kg ds 90 78,923 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 1,027 1,027 AW AW AW AW AW AW AW

PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0023 AW * AW *
PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0023 AW * AW *
PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0023 AW * AW *
PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0023 AW AW
PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0023 AW AW
PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0023 AW AW
PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0023 AW AW
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0158 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 45,161 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 11 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van SYNLAB Analytics & Services. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

9-8-2019

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4) Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3) Toepassen op land (T1)



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 13073691 Datum toetsing: Versie: SYNLAB20180319

Project: Zeiving 23T te Vuren
Monster: MM02 B01 (0-50) B07 (0-50) PB01 (0-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 3,1 %  @
- lutumgehalte 11,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse > 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl.  tabel 
1 6) Klasse > 2AW of 

>wonen?
Vgl.  tabel 

1 6) Klasse > 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 1 
6) Klasse > 2AW of 

>wonen?
Vgl.  tabel 

1 6) Klasse > 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 
1 6) Grond Waterbodem

Metalen
Barium [Ba] &) mg/kg ds 100 182,353 <T <T
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,31 0,449 AW AW AW AW AW AW AW
Kobalt [Co] mg/kg ds 5,3 9,390 AW AW AW AW AW AW AW
Koper [Cu] mg/kg ds 15 23,018 AW AW AW AW AW AW AW
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,05 0,062 AW AW AW AW AW AW AW
Lood [Pb] mg/kg ds 24 31,825 AW AW AW AW AW AW AW
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 0,56 0,560 AW AW AW AW AW AW AW
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 18 30,000 AW AW AW AW AW AW AW
Zink [Zn] mg/kg ds 73 116,600 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 42,04 42,040 >industrie X X >industrie X >B X >B X >industrie X >I >I

PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0036 0,0081 A X # A X #
PCB 52 mg/kg ds <0,0041 0,0093 A X # A X #
PCB 101 mg/kg ds <0,0033 0,0075 A X # A X #
PCB 118 mg/kg ds <0,0038 0,0086 A # A #
PCB 138 mg/kg ds <0,0036 0,0081 A X # A X #
PCB 153 mg/kg ds 0,0074 0,0239 A X A X
PCB 180 mg/kg ds 0,012 0,0387 B X B X
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,03228 0,1041 industrie X X industrie X A X A X industrie X <T <T

Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds 280 903,226 >industrie X X >industrie X A X A X >industrie X <T <T

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 11 3 3 3 3 2 2 NIET >Int.waarde
Grond, toepassing op landbodem 11 3 3 3 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde
Grond, toepassing onder water 18 10 9 3 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 10 9 3 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 11 3 3 3 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van SYNLAB Analytics & Services. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

9-8-2019

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4) Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3) Toepassen op land (T1)



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 13076257 Datum toetsing: Versie: SYNLAB20180319

Project: Zeiving 23T te Vuren
Monster: B01-1 B01 (0-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 10,0 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse > 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl.  tabel 
1 6) Klasse > 2AW of 

>wonen?
Vgl.  tabel 

1 6) Klasse > 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 1 
6) Klasse > 2AW of 

>wonen?
Vgl.  tabel 

1 6) Klasse > 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 
1 6) Grond Waterbodem

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 65,97 65,970 >industrie X X >industrie X >B X >B X >industrie X >I >I

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 1 1 1 1 1 0 0 NIET >Int.waarde
Grond, toepassing op landbodem 1 1 1 1 NVT 0 NVT NIET >Int.waarde
Grond, toepassing onder water 1 1 1 1 NVT 0 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 1 1 1 1 NVT 0 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 1 1 1 1 NVT 0 NVT NIET >Int.waarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van SYNLAB Analytics & Services. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

9-8-2019

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4) Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3) Toepassen op land (T1)



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 13076257 Datum toetsing: Versie: SYNLAB20180319

Project: Zeiving 23T te Vuren
Monster: B07-1 B07 (0-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 10,0 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse > 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl.  tabel 
1 6) Klasse > 2AW of 

>wonen?
Vgl.  tabel 

1 6) Klasse > 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 1 
6) Klasse > 2AW of 

>wonen?
Vgl.  tabel 

1 6) Klasse > 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 
1 6) Grond Waterbodem

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 6,21 6,210 wonen X wonen X A X A X wonen X <T <T

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 1 1 1 0 0 0 0 wonen <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 1 1 1 0 NVT 0 NVT wonen <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 1 1 1 0 NVT 0 NVT A <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 1 1 1 0 NVT 0 NVT A <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 1 1 1 0 NVT 0 NVT wonen <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van SYNLAB Analytics & Services. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

9-8-2019

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4) Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3) Toepassen op land (T1)



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 13076257 Datum toetsing: Versie: SYNLAB20180319

Project: Zeiving 23T te Vuren
Monster: PB01-1 PB01 (0-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 10,0 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse > 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl.  tabel 
1 6) Klasse > 2AW of 

>wonen?
Vgl.  tabel 

1 6) Klasse > 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 1 
6) Klasse > 2AW of 

>wonen?
Vgl.  tabel 

1 6) Klasse > 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 
1 6) Grond Waterbodem

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 11,334 11,334 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 1 1 1 1 1 0 0 industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 1 1 1 1 NVT 0 NVT industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 1 1 1 1 NVT 0 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 1 1 1 1 NVT 0 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 1 1 1 1 NVT 0 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van SYNLAB Analytics & Services. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

9-8-2019

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4) Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3) Toepassen op land (T1)



Normenblad onderzoek grond en waterbodem
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 1-1-2015. 
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. 
(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum)

parameter achtergrond- wonen industrie IW achtergrond- A B IW
waarden waarden

Metalen
Arseen [As] 20 27 76 76 20 29 85 85 4
Barium [Ba] 5 920 625 20
Cadmium [Cd] 0,6 1,2 4,3 13 0,6 4 14 14 0,2
Chroom [Cr] 1 55 62 180 180 55 120 380 380 10
Kobalt [Co] 15 35 190 190 15 25 240 240 3
Koper [Cu] 40 54 190 190 40 96 190 190 5
Kwik [Hg] 2 0,15 0,83 4,8 36 0,15 1,2 10 10 0,05
Lood [Pb] 50 210 530 530 50 138 580 580 10
Molybdeen [Mo] 1,5 88 190 190 1,5 5 200 200 1,5
Nikkel [Ni] 35 39 100 100 35 50 210 210 4
Tin [Sn] 4 6,5 180 900 900 6,5 1,5
Vanadium [V] 4 80 97 250 250 80 10
Zink [Zn] 4 140 200 720 720 140 563 2000 2000 20
Beryllium [Be] 4 30 1
Antimoon 4 15 22 22 4 15 15 1,5
Seleen [Se] 4 100 1,5
Tellurium [Te] 4 600 2
Thallium [Tl] 4 15 1
Zilver [Ag] 4 15 1

Overige anorganische stoffen
Chloride 3 150
Cyanide (vrij) 3 3 20 20 3 20 20 2
Cyanide (totaal) 5,5 5,5 50 50 5,5 50 50 3
Thiocyanaten (som) 6 6 20 20 6 20 20

Aromatische stoffen
Benzeen 0,2 0,2 1 1,1 0,2 1 1 0,05
Ethylbenzeen 0,2 0,2 1,25 110 0,2 50 50 0,05
Tolueen 0,2 0,2 1,25 32 0,2 130 130 0,05
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,45 0,45 1,25 17 0,45 25 25 0,105
Styreen (Vinylbenzeen) 0,25 0,25 2,5 86 0,25 100 100 0,05
Fenol 0,25 0,25 1,25 14 0,25 40 40
Cresolen (0,7 som, o+m+p) 0,3 0,3 5 13 0,3 5 5
dodecylbenzeen 4 0,35 0,35 0,35 1000 0,35
1,2,3-Trimethylbenzeen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
1,2,4-Trimethylbenzeen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
2-Ethyltolueen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
3-Ethyltolueen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
4-Ethyltolueen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
iso-Propylbenzeen (Cumeen) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
Propylbenzeen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
Aromatische oplosmiddelen (som) 2,5 2,5 2,5 200 2,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 6,8 40 40 1,5 9 40 40 0,35

Vluchtige chloorkoolwaterstoffen
Vinylchloride 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05
Dichloormethaan 0,1 0,1 3,9 3,9 0,1 10 10 0,05
1,1-Dichloorethaan 0,2 0,2 0,2 15 0,2 15 15 0,1
1,2-Dichloorethaan 0,2 0,2 4 6,4 0,2 4 4 0,1
1,1-Dichlooretheen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) 0,3 0,3 0,3 1 0,3 1 1 0,14
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) 0,8 0,8 0,8 2 0,8 2 2 0,105
Trichloormethaan (Chloroform) 0,25 0,25 3 5,6 0,25 10 10 0,05
1,1,1-Trichloorethaan 0,25 0,25 0,25 15 0,25 15 15 0,05
1,1,2-Trichloorethaan 0,3 0,3 0,3 10 0,3 10 10 0,05
Trichlooretheen (Tri) 0,25 0,25 2,5 2,5 0,25 60 60 0,05
Tetrachloormethaan (Tetra) 0,3 0,3 0,7 0,7 0,3 1 1 0,05
Tetrachlooretheen (Per) 0,15 0,15 4 8,8 0,15 4 4 0,05

Chloorbenzenen
Monochloorbenzeen 0,2 0,2 5 15 0,2 0,04
Dichloorbenzenen (0.7 factor) 2 2 5 19 2 0,21
Trichloorbenzenen (som, 0.7 factor) 0,015 0,015 5 11 0,015 0,0021
Tetrachloorbenzenen (som, 0.7 factor) 0,009 0,009 2,2 2,2 0,009 0,0021
Pentachloorbenzeen (QCB) 0,0025 0,0025 5 6,7 0,0025 0,007 0,001
Hexachloorbenzeen (HCB) 0,0085 0,027 1,4 2 0,0085 0,044 0,001
Chloorbenzenen (som, 0.7 factor) 2 30 30 0,2436

Chloorfenolen
Monochloorfenolen (0,7 som, 1+2+3) 0,045 0,045 5,4 5,4 0,045
Dichloorfenolen (0,7 som, 
2,3+2,4+2,5+2,6+3,4+3,5) 0,2 0,2 6 22 0,2
Trichloorfenolen (0,7 som, 
2,3,4+2,3,5+2,3,6+2,4,5+2,4,6+3,4,5) 0,003 0,003 6 22 0,003

WATERBODEM  **)GROND  *) Rapportage grens ***)

Grond & waterbodem



Normenblad onderzoek grond en waterbodem
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 1-1-2015. 
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. 
(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum)

parameter achtergrond- wonen industrie IW achtergrond- A B IW
waarden waarden

WATERBODEM  **)GROND  *) Rapportage grens ***)

Grond & waterbodem

Tetrachloorfenolen (0,7 som, 
2,3,4,5+2,3,4,6+2,3,5,6) 0,015 1 6 21 0,015
Pentachloorfenol (PCP) 0,003 1,4 5 12 0,003 0,016 5 5 0,003
Chloorfenolen (som, 0.7 factor) 0,2 0,2 10 10

PCB
PCB 28 0,0015 0,014 0,001
PCB 52 0,002 0,015 0,001
PCB 101 0,0015 0,023 0,001
PCB 118 0,0045 0,016 0,001
PCB 138 0,004 0,027 0,001
PCB 153 0,0035 0,033 0,001
PCB 180 0,0025 0,018 0,001
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,02 0,04 0,5 1 0,02 0,139 1 1 0,0049

Organochloorverbindingen
Aldrin 0,32 0,0008 0,0013 0,001
Dieldrin 0,008 0,008 0,001
Endrin 0,0035 0,0035 0,001
Isodrin 0,001 0,001
Telodrin 0,0005 0,001
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) 0,015 0,04 0,14 4 0,015 0,015 4 4 0,0021
DDT (som, 0.7 factor) 0,2 0,2 1 1,7 0,0014
DDD (som, 0.7 factor) 0,02 0,84 34 34 0,0014
DDE (som, 0.7 factor) 0,1 0,13 1,3 2,3 0,0014
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) 0,3 0,3 4 4 0,0042
alfa-Endosulfan 0,0009 0,0009 0,1 4 0,0009 0,0021 4 4 0,001
alfa-HCH 0,001 0,001 0,5 17 0,001 0,0012 0,001
beta-HCH 0,002 0,002 0,5 1,6 0,002 0,0065 0,001
gamma-HCH 0,003 0,04 0,5 1,2 0,003 0,003 0,001
HCH (som, 0.7 factor) 0,01 0,01 2 2 0,0028
Heptachloor 0,0007 0,0007 0,1 4 0,0007 0,004 4 4 0,001
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) 0,002 0,002 0,1 4 0,002 0,004 4 4 0,0014
Chloordaan (som, 0.7 factor) 0,002 0,002 0,1 4 0,002 4 4 0,0014
Hexachloorbutadieen 0,003 0,003 0,0075 0,001
OCB (0,7 som, grond) 0,4
OCB (0,7 som, waterbodem) 0,4
Minerale olie (totaal) 190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 35
Minerale olie C10 - C40 190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 35

Overige gechloreerde koolwaterstoffen
Chlooraniline (0,7 som, o+m+p) &) 4 0,2 0,2 0,2 50 0,2 50 50
Dichlooranilinen (som) 4 50
Trichlooranilinen 4 10
Tetrachlooranilinen 4 10
Pentachlooraniline 4 0,15 0,15 0,15 10 0,15
dioxine 0,000055 0,000055 0,000055 0,00018 0,000055 0,001
Chloornaftaleen 0,07 0,07 10 23 0,07 10 10

Organotin bestrijdingsmiddelen
Tributyltin (als Sn) 0,065 0,065 0,065 0,065 0,25 0,065
Trifenyltin (als Sn) 0,085
Organotin (0.7 som TBT+TFT, als Sn) 0,15 0,5 0,15 0,15
Organotin 2,5 2,5 2,5 2,5

Chloorfenoxy azijnzuur herbiciden
4-Chloor-2-methylfenoxy-azijnzuur (MCPA) 0,55 0,55 0,55 4 0,55 4 4

Overige bestrijdingsmiddelen
Atrazine 0,035 0,035 0,5 0,71 0,035 6 6
Azinphos-methyl 4 0,0075 0,0075 0,0075 2 0,0075
niet chl.pest ONB+OPB (som, 0.7 factor) 0,09 0,09 0,5 0,09
Carbaryl 0,15 0,15 0,45 0,45 0,15 5 5
Carbofuran 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 2 2
4-chloormethylfenolen (som) 4 0,6 0,6 0,6 15 0,6

Overige stoffen
Asbest in grond (gewogen, NEN5707) 100 100 100 100 100 100
Cyclohexanon 2 2 150 150 2 45 45
Dimethylftalaat 0,045 9,2 60 82
Diethylftalaat 0,045 5,3 53 53
Di-isobutylftalaat 0,045 1,3 17 17
Dibutylftalaat 0,07 5 36 36
Butylbenzylftalaat 0,07 2,6 48 48
Dihexylftalaat 0,07 18 60 220
Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) 0,045 8,3 60 60
Ftalaten (som, 0.7 factor) 0,25 60 60
Pyridine 0,15 0,15 1 11 0,15 0,5 0,5
Tetrahydrofuraan 0,45 0,45 2 7 0,45 2 2
Tetrahydrothiofeen 1,5 1,5 8,8 8,8 1,5 90 90



Normenblad onderzoek grond en waterbodem
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 1-1-2015. 
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. 
(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum)

parameter achtergrond- wonen industrie IW achtergrond- A B IW
waarden waarden

WATERBODEM  **)GROND  *) Rapportage grens ***)

Grond & waterbodem

Tribroommethaan (bromoform) 0,2 0,2 0,2 75 0,2 75 75 0,1
Acrylonitril 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Butanol 2 2 2 30 2
Butylacetaat 2 2 2 200 2
Ethylacetaat 2 2 2 75 2
Diethyleenglycol 8 8 8 270 8
Ethyleenglycol 5 5 5 100 5
Formaldehyde 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
iso-Propanol 0,75 0,75 0,75 220 0,75
Methanol 3 3 3 30 3
Methylethylketon (MEK) 2 2 2 35 2
ETBE 0,3
Methyl-tert-butylether (MTBE) 0,2 0,2 0,2 100 0,2 44 0,1

*) Betreft toepassen van grond of bagger op landbodem of de kwaliteit van de landbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast.
**) Betreft toepassen van grond of bagger onder oppervlaktewater of de kwaliteit van de waterbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast.
***) Ten minste te behalen rapportagegrenzen volgens tabel 1, staatscourant 2012 nr 22335, 2 november 2012. Ingangsdatum 1 juli 2013
                De eis aan som-parameters is gebaseerd op de som van de AS3000-eisen aan de individuele parameters (met verrekening van 0,7 factor).

1 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor chroom III. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewqaarde van Cr VI (78 mg/kgds)
2 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor anorganisch kwik. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewaarde voor Hg organisch

3 Er wordt getoetst voor toepassing als zeezand

4 Geen interventie waarde vastgesteld, getoetst tegen indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (INEV)

5 Barium: de Interventiewaarde geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene oorsprong.



 

Bijlage 4.1: Boorbeschrijvingen inclusief legenda 



Projectcode: M19B0185

Projectnaam: Zeiving 23T te Vuren

Opdrachtgever: Qirion B.V.

getekend volgens NEN 5104

Boring: ASB01

Datum: 18-7-2019
0
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braak0

Volledig puin, sterk
baksteenhoudend, matig
zandhoudend, Schep, Totaal:
59kg >20mm: 10,7kg
bodemvocht:10,2 in monster
ASBMM1: 9,5kg

50

Klei, sterk siltig, zwak
humeus, neutraalgrijs,
Edelmanboor
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Boring: ASB02

Datum: 18-7-2019
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braak0

Volledig puin, sterk
baksteenhoudend, matig
zandhoudend, Schep, Totaal:
66kg >20mm: 17,0kg
bodemvocht:10,9 in monster
ASBMM1: 9,5kg

50

Volledig puin, matig
baksteenhoudend, brokken
beton, matig zandhoudend,
Schep

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
zwak humeus, neutraalbeige,
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, zwak
humeus, neutraalgrijs,
Edelmanboor

150



Projectcode: M19B0185

Projectnaam: Zeiving 23T te Vuren

Opdrachtgever: Qirion B.V.

getekend volgens NEN 5104

Boring: ASB03

Datum: 18-7-2019
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Volledig puin, sterk
zandhoudend, brokken beton,
Schep, Totaal: 61kg >20mm:
12,8kg bodemvocht:10,3 in
monster ASBMM1: 9,5kg

50

Volledig puin, sterk
zandhoudend, brokken beton,
Schep
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Klei, sterk siltig, zwak
humeus, neutraalgrijs,
Edelmanboor110

Boring: ASB04

Datum: 18-7-2019
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Volledig puin, matig
zandhoudend, brokken beton,
Schep, Totaal: 28kg >20mm:
8,1kg bodemvocht:10,0 in
monster ASBMM2: 14,25kg

25

Worteldoek

26

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
zwak humeus, neutraalbeige,
Schep

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, matig
baksteenhoudend, matig
puinhoudend, neutraal
roodbeige, Schep, Totaal:
21kg >20mm: 3,3kg
bodemvocht:10,0 in monster
ASBMM3: 12,0kg

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
zwak humeus, neutraalbeige,
Schep

75

Klei, sterk siltig, zwak
humeus, neutraalgrijs,
Edelmanboor

125



Projectcode: M19B0185

Projectnaam: Zeiving 23T te Vuren

Opdrachtgever: Qirion B.V.

getekend volgens NEN 5104

Boring: ASB05

Datum: 18-7-2019
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braak0

Volledig puin, matig
zandhoudend, brokken beton,
Schep, Totaal: 28kg >20mm:
6,6kg bodemvocht:10,1 in
monster ASBMM2: 14,25kg

25

Worteldoek

26

Klei, matig zandig, matig
humeus, matig
baksteenhoudend, matig
puinhoudend, matig
zandhoudend, donker
grijsbruin, Schep, Totaal:
20kg >20mm: 2,3kg
bodemvocht:11,8 in monster
ASBMM3: 12,5kg

50

Klei, sterk siltig, zwak
humeus, neutraalgrijs,
Edelmanboor
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Boring: B01

Datum: 18-7-2019
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1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak humeus,
zwak grindhoudend, resten
asfalt, resten beton, sporen
baksteen, bruingrijs,
Edelmanboor, Gestaakt op 50
cm, harde laag

50



Projectcode: M19B0185

Projectnaam: Zeiving 23T te Vuren

Opdrachtgever: Qirion B.V.

getekend volgens NEN 5104

Boring: B02

Datum: 18-7-2019
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braak0

Zand, zeer fijn, matig kleiïg,
matig humeus, resten
wortels, brokken klei,
lichtbruin, Edelmanboor
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Boring: B03

Datum: 18-7-2019
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braak0

Zand, zeer fijn, matig kleiïg,
matig humeus, resten
wortels, brokken klei,
lichtbruin, Edelmanboor

50



Projectcode: M19B0185

Projectnaam: Zeiving 23T te Vuren

Opdrachtgever: Qirion B.V.

getekend volgens NEN 5104

Boring: B04

Datum: 18-7-2019
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braak0

Volledig puin, matig
zandhoudend, brokken beton,
Schep25

Worteldoek

26

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
zwak humeus, neutraalbeige,
Schep

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, matig
baksteenhoudend, matig
puinhoudend, neutraal
roodbeige, Schep

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
zwak humeus, neutraalbeige,
Schep

75

Klei, sterk siltig, zwak
humeus, neutraalgrijs,
Edelmanboor
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Boring: B05

Datum: 18-7-2019
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braak0

Volledig puin, matig
zandhoudend, brokken beton,
Schep25

Worteldoek

26

Klei, matig zandig, matig
humeus, matig
baksteenhoudend, matig
puinhoudend, matig
zandhoudend, donker
grijsbruin, Schep

50

Klei, sterk siltig, zwak
humeus, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100



Projectcode: M19B0185

Projectnaam: Zeiving 23T te Vuren

Opdrachtgever: Qirion B.V.

getekend volgens NEN 5104

Boring: B06

Datum: 18-7-2019
0
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1

braak0

Zand, zeer fijn, matig kleiïg,
matig humeus, resten
wortels, lichtbruin,
Edelmanboor
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Boring: B07

Datum: 18-7-2019
0

50
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2

braak0

Zand, zeer fijn, zwak humeus,
zwak grindhoudend, brokken
beton, brokken baksteen,
resten asfalt, bruingrijs,
Edelmanboor, Gestaakt op 70
cm, harde laag

70



Projectcode: M19B0185

Projectnaam: Zeiving 23T te Vuren

Opdrachtgever: Qirion B.V.

getekend volgens NEN 5104

Boring: B08

Datum: 18-7-2019
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braak0

Zand, zeer fijn, matig
humeus, brokken klei, sporen
baksteen, resten beton, zwak
grindhoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor

90

Klei, matig zandig, matig
humeus, zwak grindhoudend,
sporen baksteen, zwak
roesthoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor

110

Klei, matig zandig, matig
humeus, neutraalbruin,
Edelmanboor
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Boring: B09

Datum: 18-7-2019
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braak0

Zand, zeer fijn, matig
humeus, brokken klei, sporen
baksteen, resten beton, zwak
grindhoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor

100

Klei, matig zandig, matig
humeus, zwak grindhoudend,
sporen baksteen, sporen
roest, neutraalbruin,
Edelmanboor

150



Projectcode: M19B0185

Projectnaam: Zeiving 23T te Vuren

Opdrachtgever: Qirion B.V.

getekend volgens NEN 5104

Boring: B10

Datum: 18-7-2019
0

50

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, matig
humeus, brokken klei, sporen
baksteen, resten beton, zwak
grindhoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig kleiïg,
matig humeus, resten
wortels, neutraalbruin,
Edelmanboor

80

Boring: PB01

Datum: 17-7-2019
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braak0

Zand, zeer fijn, zwak humeus,
brokken beton, brokken
baksteen, brokken asfalt, zwak
grindhoudend, bruingrijs,
Edelmanboor

70

Klei, zwak zandig, zwak
humeus, lichtgrijs,
Edelmanboor

300

Klei, matig zandig, matig
humeus, sterk veenhoudend,
grijsbruin, Edelmanboor

450

Veen, matig kleiïg, resten
hout, grijsbruin, Edelmanboor

500

Klei, zwak zandig, zwak
humeus, lichtgrijs,
Edelmanboor

600



Projectcode: M19B0185

Projectnaam: Zeiving 23T te Vuren

Opdrachtgever: Qirion B.V.

getekend volgens NEN 5104

Boring: PB02

Datum: 17-7-2019
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braak0

Klei, sterk zandig, matig
humeus, zwak grindhoudend,
sporen roest, neutraalbeige,
Edelmanboor

100

Klei, zwak zandig, zwak
humeus, matig veenhoudend,
lichtgrijs, Edelmanboor

500

Klei, zwak zandig, zwak
humeus, lichtgrijs,
Edelmanboor

800



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

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

Bijlage 4.2: Kwaliteitsborging veldwerk 



Opdrachtgever Datum
Contactpersoon
Betreft

JA

Lab: 

NEE NVT Opmerkingen/Acties

Reden:
Afwerking:

Gronddepot ingericht 
afgevoerd

        telefonisch via email

Eenheid

Ramgutsmeters meter
Gestaakte boringen m‐mv
Overig

Gegevens opgenomen in Terra Index bestand?

Uitvoering conform opdracht?

Laboratorium: 
 projectleider inlichten!
Zo nee, toelichting bij opmerkingen.

Schaal gecontroleerd?

Overige opmerkingen:

REG
Boormeester
Boormedewerker(s)

Monsteroverdracht uitgevoerd? 

Wordt u per mail toegezonden:

Projectnummer:

Volledig invullen!

Gemeld en toestemming van de eigenaar?
Toegang terrein geregeld?
Bijgeleverde tekening duidelijk en gecontroleerd?
Situatie op de locatie veilig (LMRA)?

Opdracht afgerond? Indien nee, reden.
Peilbuizen volgens opdracht afgewerkt en voorgepompt?
Filters omstort met filtergrind ?
Overtollige grond (visueel schoon) verspreid op locatie?

Meerwerk uitgevoerd?
Meerwerk gemeld en akkoord projectleider?
Boorgaten afgewerkt met bentoniet?
Onderwerp Aantal

Asbest aangetroffen op locatie

Digitale foto's genomen?

Door ondertekening verklaart de geregistreerde boormeester dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is 
uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen.
Uitgevoerd door: (naam voluit)

Certificicaatnummer 

Boorstaten en monstergegevens
Veldwerktekening
Digitale foto's 

Versie 2.0   Gewijzigd op 21-11-2018

VELDVERSLAG 2001



Projectnr. opdrachtgever:

Opdrachtgever

Contactpersoon

Betreft Lab:

JA NEE NVT

Reden:

        telefonisch via email

Onderwerp Aantal Eenheid

meter

m‐mv

zo ja, projectleider inlichten!

Uitgevoerd door: REG

Boormeester

Boormedewerker(s) (assistent)

Volledig invullen!

Gemeld en toestemming van de eigenaar?

Toegang terrein geregeld?

Bijgeleverde tekening duidelijk en gecontroleerd?

Situatie op de locatie veilig (LMRA)?

Opdracht afgerond? Indien nee, reden.

Uitvoering conform opdracht?

Overtollige grond (visueel schoon) verspreid op locatie?

Meerwerk uitgevoerd?

Meerwerk gemeld en akkoord projectleider?

VELDVERSLAG 2018

 

Datum

        Gronddepot ingericht 
        afgevoerd        

Door ondertekening verklaart de geregistreerde boormeester dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd 

conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen.

Naam (voluit)

Zo nee, toelichting bij opmerkingen.

Ramgutsmeters

Gestaakte boringen

Overig

Gegevens opgenomen in Terra Index 

bestand?Digitale foto's genomen?

Monsteroverdracht uitgevoerd? 

Asbest aangetroffen op locatie

Wordt u per mail toegezonden:

Boorstaten en monstergegevens 
Veldwerktekening

Digitale foto's

Overige opmerkingen:

Versie 2.0   Gewijzigd op 21-11-2018

Uitgevoerd onder certificaat van 



Projectnummer:

Opdrachtgever : Datum

Contactpersoon : Tijd

Betreft : Lab

Volledig invullen! JA NEE NVT Opmerkingen/Acties

Gemeld en toestemming van de eigenaar?

Toegang terrein geregeld?

Bijgeleverde tekening duidelijk?

Situatie op de locatie veilig (LMRA)?

Reden:

Uitvoering conform opdracht?

Wachttijd 1 week? Anders:

Zo ja, bij pb:

Zo ja, bij pb:

EC gemeten bij aanvang onderzoek?

Veldfiltratie uitgevoerd?

Zintuiglijke waarnemingen:

            via email        telefonisch

REG

Boormeester

Boormedewerker(s)

NTU en pH gemeten en geregistreerd?

Door ondertekening verklaart de geregistreerde boormeester dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd 

conform de eisen van de NEN 5744 en BRL SIKB 2000 met het daarbij horende protocol 2002.

Uitgevoerd door: (naam voluit)

Opdracht afgerond? Indien nee, reden.

Drijf‐ of zaklaag aanwezig?

Beluchting opgetreden?

EC gemeten na stabilisatie?

O2 gemeten na stabilisatie?

Meerwerk uitgevoerd?

Meerwerk gemeld en akkoord projectleider?

Monsteroverdracht uitgevoerd? 

Wijze van conservering geregistreerd?

Wordt u per mail toegezonden:

ZIP‐bestand met watermonsternamegegevens 
Veldverslag 2002

Overige opmerkingen:

Zo nee, toelichting bij opmerkingen.

VELDVERSLAG 2002

Versie 2.0   Gewijzigd op 21-11-2018



 

Bijlage 5: Analysecertificaten en gaschromatogrammen 
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Analyserapport

Blad 1 van 11

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Stantec i.o.v. Alliander

Toon Pieters

Poortweg 4

2612 AP  DELFT

Uw projectnaam : Zeiving 23T te Vuren

Uw projectnummer : M19B0185

SYNLAB rapportnummer : 13073691, versienummer: 1

Rotterdam, 24-07-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
M19B0185. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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

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

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B04-3 B04 (30-50)

002 Grond (AS3000) B05-2 B05 (26-50)

003 Grond (AS3000) Grind Grind grepen (0-15)

004 Grond (AS3000) MM01 B08 (90-110) B09 (100-150) PB01 (100-150) PB02 (100-150)

005 Grond (AS3000) MM02 B01 (0-50) B07 (0-50) PB01 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

Malen van monstermateriaal -   
 

 
 

#
 

 
 

 
 

droge stof gew.-% S 97.0
 

89.0
 

99.0
 

80.8
 

91.9
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.7
 

2.6
 

0.8
 

3.1
 

3.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1

 
11

 
2.3

 
35

 
11

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 72

 
150

 
<20

 
220

 
100

 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

0.33
 

<0.2
 

0.29
 

0.31
 

kobalt mg/kgds S 2.1
 

5.5
 

<1.5
 

13
 

5.3
 

koper mg/kgds S 6.0
 

15
 

<5
 

24
 

15
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

0.09
 

<0.05
 

0.14
 

0.05
 

lood mg/kgds S 22
 

40
 

<10
 

31
 

24
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

0.93
 

0.56
 

nikkel mg/kgds S 6.7
 

17
 

3.5
 

41
 

18
 

zink mg/kgds S 53
 

77
 

<20
 

90
 

73
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01

 
<0.06

2)
<0.01

 
<0.01

 
0.14

 

fenantreen mg/kgds S 0.75
 

4.2
 

<0.01
 

0.08
 

8.3
 

antraceen mg/kgds S 0.21
 

0.99
 

<0.01
 

0.03
 

2.4
 

fluoranteen mg/kgds S 1.4
 

13
 

0.01
 

0.25
 

11
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.75
 

6.0
 

<0.01
 

0.14
 

4.9
 

chryseen mg/kgds S 0.63
 

6.2
 

<0.01
 

0.14
 

4.2
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.38
 

4.0
 

<0.01
 

0.08
 

2.4
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.65
 

6.2
 

<0.01
 

0.12
 

3.9
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.49
 

4.8
 

<0.01
 

0.09
 

2.3
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.47
 

5.1
 

<0.01
 

0.09
 

2.5
 

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

mg/kgds S 5.74
1)

50.532
1)

0.073
1)

1.027
1)

42.04
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<3.7

2)
<1

 
<1

 
<3.6

2)

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<4.2
2)

<1
 

<1
 

<4.1
2)

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<3.4
2)

<1
 

<1
 

<3.3
2)

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<3.9
2)

<1
 

<1
 

<3.8
2)

PCB 138 µg/kgds S 1.3
 

<3.7
2)

<1
 

<1
 

<3.6
2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B04-3 B04 (30-50)

002 Grond (AS3000) B05-2 B05 (26-50)

003 Grond (AS3000) Grind Grind grepen (0-15)

004 Grond (AS3000) MM01 B08 (90-110) B09 (100-150) PB01 (100-150) PB02 (100-150)

005 Grond (AS3000) MM02 B01 (0-50) B07 (0-50) PB01 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 153 µg/kgds S 1.7
 

<2.6
2)

<1
 

<1
 

7.4
 

PCB 180 µg/kgds S 1.4
 

<3.7
2)

<1
 

<1
 

12
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 7.2
1)

17.64
1)

4.9
1)

4.9
1)

32.28
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 

fractie C12-C22 mg/kgds  14
 

87
 

64
 

<5
 

75
3)

fractie C22-C30 mg/kgds  22
 

170
3)

110
 

10
 

88
3)

fractie C30-C40 mg/kgds  16
 

150
3)

13
 

8
 

120
3)

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 50
 

400
 

190
 

<20
 

280
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

        

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

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

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

        

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

        

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

        

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.

3 Een gedeelte van het gehalte aan minerale olie wordt vermoedelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) en/of humeuze verbindingen.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

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

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Malen van monstermateriaal Grond (AS3000) Eigen methode

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 X1316899 18-07-2019 18-07-2019 ALC201  

002 X1316977 18-07-2019 18-07-2019 ALC201  

003 E1729749 17-07-2019 17-07-2019 ALC291  

004 X1316749 17-07-2019 17-07-2019 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 Y7926908 18-07-2019 18-07-2019 ALC201  

004 Y7926892 18-07-2019 18-07-2019 ALC201  

004 X1316729 17-07-2019 17-07-2019 ALC201  

005 Y7926888 18-07-2019 18-07-2019 ALC201  

005 Y7926903 18-07-2019 18-07-2019 ALC201  

005 X1317061 17-07-2019 17-07-2019 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

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

B04-3B04 (30-50)
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

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

B05-2B05 (26-50)
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

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

GrindGrind grepen (0-15)

003
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

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

MM01B08 (90-110) B09 (100-150) PB01 (100-150) PB02 (100-150)

004
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

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

MM02B01 (0-50) B07 (0-50) PB01 (0-50)

005
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Stantec i.o.v. Alliander

Toon Pieters

Poortweg 4

2612 AP  DELFT

Uw projectnaam : Zeiving 23T te Vuren

Uw projectnummer : M19B0185

SYNLAB rapportnummer : 13076257, versienummer: 1

Rotterdam, 28-07-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
M19B0185. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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

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

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B01-1 B01 (0-50)

002 Grond (AS3000) B07-1 B07 (0-50)

003 Grond (AS3000) PB01-1 PB01 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 88.1
 

93.4
 

95.0
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.17

 
0.01

 
<0.12

2)
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 9.7
 

0.46
 

1.3
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 3.2
 

0.18
 

0.21
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 17
 

1.4
 

2.8
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 8.3
 

0.92
 

1.3
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 7.7
 

0.90
 

1.1
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 4.2
 

0.53
 

0.84
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 7.0
 

0.84
 

1.4
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 4.1
 

0.50
 

1.2
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 4.6
 

0.47
 

1.1
 

 
 

 
 

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

mg/kgds S 65.97
1)

6.21
1)

11.334
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

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

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

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

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

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

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

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

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7926903 18-07-2019 18-07-2019 ALC201  

002 Y7926888 18-07-2019 18-07-2019 ALC201  

003 X1317061 17-07-2019 17-07-2019 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Stantec i.o.v. Alliander

Toon Pieters

Poortweg 4

2612 AP  DELFT

Uw projectnaam : Zeiving 23T te Vuren

Uw projectnummer : M19B0185

SYNLAB rapportnummer : 13073680, versienummer: 1

Rotterdam, 29-07-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
M19B0185. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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

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

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht ASB-MM01 ASBMM1 (0-50) ASBMM1 (0-50)

002 Asbestverdacht ASB-MM02 ASBMM2 (0-50) ASBMM2 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002    

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  28.61

 
28.85

 
 

 
 

 
 

 

in behandeling genomen
gewicht

kg  28.61
 

28.85
 

 
 

 
 

 
 

Mengmonster samengesteld   nee
 

nee
 

 
 

 
 

 
 

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  26697
 

27288
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  93.3
 

94.6
 

 
 

 
 

 
 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q 20
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 16
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 24
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  20
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 0.79
 

1.0
 

 
 

 
 

 
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q 20.0308
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.



Stantec i.o.v. Alliander

Zeiving 23T te Vuren

M19B0185

13073680

19-07-2019

Toon Pieters

19-07-2019

29-07-2019

Blad 3 van 5

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdacht Conform NEN 5898

Mengmonster samengesteld Asbestverdacht conform NEN5897

totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdacht Conform NEN 5898

droge stof Asbestverdacht Idem

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten niet-hechtgebonden-
asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Conform NEN 5898

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdacht Conform AP04-SB-VI en conform NEN 5898

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdacht Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdacht Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdacht Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Conform NEN 5898

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1779166 18-07-2019 18-07-2019 ALC291  

001 E1728884 18-07-2019 18-07-2019 ALC291  

002 E1728875 18-07-2019 18-07-2019 ALC291  

002 E1754908 18-07-2019 18-07-2019 ALC291  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Stantec i.o.v. Alliander

Toon Pieters

Poortweg 4

2612 AP  DELFT

Uw projectnaam : Zeiving 23T te Vuren

Uw projectnummer : M19B0185

SYNLAB rapportnummer : 13073693, versienummer: 1

Rotterdam, 29-07-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
M19B0185. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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

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

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

ASB-MM03 ASBMM3 (30-50)

002 Asbestverdachte
grond AS3000

ASB-MM04 ASBMM4 (26-50)

Analyse Eenheid Q 001 002    

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  12.19

 
12.52

 
 

 
 

 
 

 

in behandeling genomen
gewicht

kg  12.19
 

12.52
 

 
 

 
 

 
 

Mengmonster samengesteld   nee
 

nee
 

 
 

 
 

 
 

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  11644
 

11137
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  95.5
 

89.0
 

 
 

 
 

 
 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.1
 

1.2
 

 
 

 
 

 
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN 5707 (2003)

totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1779169 18-07-2019 18-07-2019 ALC291  

002 E1754909 18-07-2019 18-07-2019 ALC291  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Stantec i.o.v. Alliander

Toon Pieters

Poortweg 4

2612 AP  DELFT

Uw projectnaam : Zeiving 23T te Vuren

Uw projectnummer : M19B0185

SYNLAB rapportnummer : 13079736, versienummer: 1

Rotterdam, 03-08-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
M19B0185. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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

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

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PB01-1-1 PB01 (450-550)

002 Grondwater
(AS3000)

PB02-1-1 PB02 (700-800)

Analyse Eenheid Q 001 002    

METALEN
barium µg/l S 460

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cadmium µg/l S <0.20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S 9.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S 2.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S 5.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S 3.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S 6.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ijzer Totaal µg/l  39000
 

7300
 

 
 

 
 

 
 

Ijzer (2+) mg/l  11
 

1.1
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S 50
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

tolueen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

µg/l S 0.14
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PB01-1-1 PB01 (450-550)

002 Grondwater
(AS3000)

PB02-1-1 PB02 (700-800)

Analyse Eenheid Q 001 002    

chloroform µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
chloride mg/l S 80

 
69

 
 

 
 

 
 

 

onopgel.best./zwev.stof mg/l Q 550
 

95
 

 
 

 
 

 
 

monstervolume tbv analyse ml  250
 

250
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

ijzer Totaal Grondwater (AS3000) Ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-1, meting conform NEN 6966
 en NEN-EN-ISO 11885

Ijzer (2+) Grondwater (AS3000) Conform NEN-ISO 6332

zink Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

styreen Grondwater (AS3000) Idem

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

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

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

chloride Grondwater (AS3000) Conform AS3140-2 en conform NEN-ISO 15923-1

onopgel.best./zwev.stof Grondwater (AS3000) Conform NEN 6484
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1888057 30-07-2019 30-07-2019 ALC204  

001 F5673179 30-07-2019 30-07-2019 ALC227  

001 G6628857 30-07-2019 30-07-2019 ALC236  

001 F5673180 30-07-2019 30-07-2019 ALC227  

001 G6628899 30-07-2019 30-07-2019 ALC236  

001 U3174504 30-07-2019 30-07-2019 ALC247  

001 B6045697 30-07-2019 30-07-2019 ALC207  

002 G6628875 31-07-2019 30-07-2019 ALC236  

002 U3171702 30-07-2019 30-07-2019 ALC247  

002 F5845715 30-07-2019 30-07-2019 ALC227  

002 F5845718 30-07-2019 30-07-2019 ALC227  

002 B6045720 30-07-2019 30-07-2019 ALC207  
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Site Name: Zeiving 23t te Vuren Site Location: Vuren

Photograph ID: 1

Photo Location:
Brandplek t.p.v ASB-05

Direction:

Survey Date:
17-7-2019

Comments:

Photograph ID: 2

Photo Location:
Afval t.p.v. ASB-04 en
ASB-05

Direction:

Survey Date:
17-7-2019

Comments:



Photographic Log

Page 2 of 3

Client: Qirion B.V. Project: M19B0185

Site Name: Zeiving 23t te Vuren Site Location: Vuren

Photograph ID: 3

Photo Location:
Afval en katrollen t.p.v.
ASB-04 en ASB-05

Direction:

Survey Date:
17-7-2019

Comments:

Photograph ID: 4

Photo Location:
Recent opgebracht zand

Direction:

Survey Date:
17-7-2019

Comments:
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Bijlage 2  Resultaat watertoets

"Regelstation Leuven" (vastgesteld)  

 



datum 15-8-2018
dossiercode    20180813-9-18533

Standaard wateradvies
 Op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening moet in de toelichting van ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden opgenomen.
Hierin wordt beschreven hoe rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de taken en belangen van het waterschap. De
watertoets voor dit plan heeft plaatsgevonden via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl).

Uit de ingevoerde gegevens volgt dat er sprake is van een ruimtelijk plan dat een geringe invloed heeft op de taken en belangen van het
waterschap. In deze fase van de planvorming (bestemmingsplan) kan volgens het waterschap worden volstaan met dit automatisch gegeneerd
wateradvies.

Algemene projectgegevens
 Projectomschrijving: Regelstation Leuven
Oppervlakte plangebied: 915
Adres: Zeiving -,
Gemeente: Lingewaal
Het plan is ingediend door: Renee Nijdam DNS Planvorming BV

Beleid van Waterschap Rivierenland
 Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 Koers houden, kansen benutten bepalend voor het waterbeleid.
Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap: waterkeringen,
waterkwantiteit, waterkwaliteit, wegen en waterketen.
Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en
verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn.
De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels.

Waterberging
 Voor dit plan is de toename van het verhard oppervlak kleiner dan 500 m² in het stedelijk gebied of kleiner dan 1500 m² in het landelijk
gebied. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van een eenmalige vrijstelling. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling
vergunningen van het waterschap. In alle andere gevallen dient u compenserende maatregelen te treffen.

De benodigde ruimte voor waterberging wordt berekend op basis van maatgevende regenbuien, de toename aan verhard oppervlak en de
maximaal toelaatbare peilstijging in de watergangen. Voor plannen met een toename aan verharding kan de vuistregel van 436 m³ per hectare
verharding worden gebruikt bij bui T=10+10% en 664 m³ bij bui T=100+10%, mits er geen complicerende zaken als kwel aan de orde zijn.
De maximaal toelaatbare peilstijging bij bui T=10+10% bedraagt 0,30 meter in het beheergebied van Waterschap Rivierenland. Alleen in het
gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden geldt een maximaal toelaatbare peilstijging van 0,20 meter vanwege de beperkte drooglegging in
het gebied. Bij een bui T=100+10% mag geen inundatie optreden. De maatgevende afvoer is 1,5 l/s/ha.

Conclusie
Wij adviseren positief over het plan, onder de voorwaarde dat er voldoende rekening wordt gehouden met bovengenoemde aandachtspunten
(indien van toepassing). Het ruimtelijk plan hoeft in het kader van de watertoets niet meer toegestuurd te worden aan Waterschap
Rivierenland.

Vervolgens kunt u het ruimtelijk plan nader uitwerken tot op het niveau van een aanvraag watervergunning of melding (indien van
toepassing). Voorwaarde hierbij is dat het op te stellen bestemmingsplan niet conflicteert met deze nadere uitwerking. Dit is uw eigen
verantwoordelijkheid.

Vervolg
 Voor de uitvoering van het plan kan, afhankelijk van de bovengenoemde aandachtspunten, een watervergunning of melding bij het
waterschap vereist zijn. In deze watervergunning of melding kunnen nadere technische eisen aan uw plan gesteld worden. U kunt hiervoor
contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Vergunningen. Zij zijn bereikbaar via e-mailadres
secretariaat-afdelingvergunningen@wsrl.nl en telefoonnummer (0344) 64 94 94.



Wij adviseren u om uw aanvraag of melding vooraf te bespreken met medewerkers van de Afdeling Vergunningen. Dit automatisch
gegenereerd wateradvies kan hierbij nuttig zijn. Voor meer informatie over vergunningen en melding kunt u ook terecht op: 
www.waterschaprivierenland.nl/vergunningen

© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl// op basis van door u
ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft een geldigheid van 2 jaar.

De WaterToets 2017



datum 15-8-2018
dossiercode    20180813-9-18533

Samenvatting
In deze paragraaf worden puntgewijs de resultaten van de toetsing samengevat.

Tekenen:
 Heeft u een toetslaag geraakt?
nee

In welke gemeente ligt uw plangebied?
Lingewaal

Vragen:
Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de ruimte?
nee

Gaat het ruimtelijk plan over activiteiten anders dan woningen, bedrijven of kleinschalige infrastructuur?
 nee

Is uw totale plangebied groter dan 3500 m² ?
nee

Verwacht u een toename van verharding in het plan groter dan 500 m² in stedelijk gebied of 1500 m² in landelijk gebied?
nee

Afbeeldingen geraakte signaleringskaarten

De WaterToets 2017
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Bijlage 3  Flora- en fauna onderzoek

"Regelstation Leuven" (vastgesteld)  
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1. INLEIDING 

 
1.1 Aanleiding 
 

In opdracht van DNS Planvorming B.V. is een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd op de locatie Zeiving te 

Vuren. Het regelstation ‘Leuven’ aan de Zeiving te Vuren (gemeente Lingewaal) van Liander moet worden 

uitgebreid, omdat er meer vermogen nodig is in het gebied. Hiervoor wordt het bestaande 10kV 

regelstation omgebouwd naar een 10/20kV regelstation. 
 
 
1.2 Doel van het onderzoek 
 
De quickscan flora en fauna heeft ten doel de voorgenomen plannen te toetsen aan de huidige 
natuurwetgeving zodat duidelijk wordt welke maatregelen moeten worden getroffen om overtreding van 
deze wet te voorkomen. Het plangebied is onderzocht en beoordeeld op de aanwezigheid van en 
betekenis voor door de Wet natuurbescherming beschermde plant- en diersoorten. 
Indien overtreding niet kan worden vermeden, is in het onderhavige rapport aangegeven voor welke 
soorten en met welke onderbouwing ontheffing dient te worden aangevraagd. Indien aanvullend onderzoek 
noodzakelijk blijkt, kan op basis van de quickscan een gedegen planning daarvan worden gemaakt. 
 
 
1.3 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 is de opzet van het onderzoek besproken en in hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op het 
plangebied. In hoofdstuk 4 is de reikwijdte en de doelstelling uit de Wet natuurbescherming beschreven. In 
hoofdstuk 5 worden conclusies getrokken uit de resultaten van het bureauonderzoek en het veldbezoek, 
waarna in hoofdstuk 6 de conclusies zijn samengevat. Tot slot wordt in de bijlage een overzicht van de 
geraadpleegde literatuur gepresenteerd. 

 
Aangezicht plangebied.  
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2. OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

 
Het onderhavige flora- en faunaonderzoek bestaat uit twee onderdelen, te weten: een bronnen- en 
literatuuronderzoek (bureaustudie) en een biotooptoets (veldbezoek). De biotooptoets is door een ecoloog 
uitgevoerd op 17 juni 2018 in de ochtend bij windkracht 3, bewolking en circa 19 graden Celsius.  
 
 
2.1. Bureaustudie  
 
Het bronnen- en literatuuronderzoek omvat een bureaustudie, waarbij kaarten zijn geraadpleegd 
(kenmerken van het landschap waarin het plangebied zich bevindt) en de reeds bekende 
verspreidingsgegevens van voorkomende beschermde soorten in de regio zijn geraadpleegd. In het 
bronnen- en literatuuronderzoek zijn het plangebied en het omliggende gebied in een straal van ongeveer 
1,5 kilometer onderzocht.  
 
Er zijn diverse bronnen geraadpleegd om een beeld te krijgen van de verspreiding en mogelijk voorkomen 
van beschermde soorten in en rond het plangebied. Aan de hand van deze informatie is een inschatting 
gemaakt of de betreffende soorten in het plangebied voor zouden kunnen komen, gezien de 
habitatvoorkeur van de betreffende soorten. Een overzicht van de gebruikte literatuur is opgenomen in de 
literatuurlijst, die is opgenomen in de bijlage van deze briefrapportage. 
 
 
2.2. Veldonderzoek  
 
Naast een bureaustudie is een biotooptoets uitgevoerd. Dit betreft een veldbezoek met als doel een 
inschatting te maken van de ecologische kwaliteiten van het plangebied. De bevindingen van het bronnen- 
en literatuuronderzoek worden in het veld getoetst en indien nodig aangevuld. Op het moment dat een 
biotooptoets wordt uitgevoerd, zijn niet alle soorten zichtbaar aanwezig. Diersoorten zijn bijvoorbeeld alleen 
nachtactief of in een bepaalde periode van het jaar afwezig. Daarom zijn de eisen die soorten/soortgroepen 
aan hun leefomgeving stellen met betrekking tot vaste rust- en verblijfplaatsen, voedselgebieden en 
migratierouten vergeleken en getoetst met de situatie in het veld. Op deze manier is ook het belang van het 
plangebied beoordeeld voor flora en fauna die niet zijn waargenomen gedurende de biotooptoets, maar 
desondanks toch mogelijk kunnen voorkomen ter plaatse van het plangebied. De resultaten van de 
biotooptoets betreffen uitsluitend waarnemingen binnen het plangebied. 
 
 
2.3. Effectenbeoordeling  
 
Op basis van de veldkenmerken van het plangebied en de verspreiding van beschermde soorten, is 
beoordeeld voor welke beschermde soorten het plangebied van betekenis kan zijn. 
 
Bij deze toetsing is alleen gekeken naar de beschermde soorten uit de Wet Natuurbescherming. Deze 
soorten hebben een Nederlandse of Europese bescherming en moeten worden getoetst op voorkomen en 
effect. Wanneer effecten optreden of verbodsbepalingen worden overtreden, dan zijn er mogelijk 
maatregelen nodig om de effecten te voorkomen, verzachten of te compenseren om te voldoen aan de Wet 
Natuurbescherming.  
 
Algemene soorten zijn niet meegenomen in deze toetsing. Deze soorten zijn zodanig algemeen in 
Nederland dat de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt door de meeste projecten. 
Bovendien geldt voor deze soorten een vrijstelling van de verbodsbepalingen zoals weergegeven in 
artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wet Natuurbescherming. Wel geldt de zorgplicht ex artikel 1.11. 
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3. BESCHRIJVING VAN HET PLANGEBIED  

 
3.1 Ligging plangebied ten opzichte van beschermde gebieden 
 
Het plangebied is gelegen naast de A15, nabij afrit 29 Leerdam aan de Zeiving in Vuren (GLD). 
 
Op de onderstaande kaart is te zien dat het plangebied geen deel uitmaakt van het Gelders Natuurnetwerk 
(groen). Het gebied maakt eveneens geen onderdeel uit van een ander beschermd gebied, zoals Natura 
2000 (groen gearceerd) of belangrijk weidevogelgebied (blauw gestreept).  

 

 
Globale ligging plangebied (rode cirkel midden) ten opzichte van ecologische hoofdstructuur EHS/GNN 
Natura2000 en weidevogelgebieden. Bron: http://kaarten.gelderland.nl/viewer/app/AtlasGelderland 
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3.2 Algemene beschrijving van het plangebied 
 
In het plangebied staan vijf schietwilgen. De ondergroei bestaat voornamelijk uit grote brandnetel. Een 
gedeelte van het plangebied is verhard.  

 

Foto-impressie plangebied.  
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3.3 Beoogde situatie 

 

De uitbreiding is gesitueerd ten zuiden van het bestaande gebouw. Naast het bestaande gebouw wordt 

een nieuw installatiegebouw gebouwd en er worden 3 stuks 10/20kV transformatoren geplaatst (3 x 20 

MVA) 

 

 
Luchtfoto regelstation Leuven. In rood is de locatie van de uitbreiding weergegeven. 
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4. WETTELIJK KADER  

 
4.1 Wet natuurbescherming, onderdeel soorten 
 
Voor soortenbescherming geldt voor deze wet dat deze gericht is op het bereiken of herstellen van een 
gunstige staat van instandhouding van deze soorten. De wet maakt hiervoor een programmatische aanpak 
mogelijk. Binnen deze wet wordt de soortbescherming opgedeeld in drie categorieën: 

1. De bescherming van alle natuurlijk in het wild levende vogels van soorten die voorkomen in de EU 
als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn en de niet in die bijlage genoemde geregeld 
voorkomende trekvogelsoorten (art. 3.1 – 3.4). 

2. De bescherming van in het wild levende dieren en planten van soorten die voorkomen in de EU op 
grond van de Habitatrichtlijn (bijlagen I, II, IV, V) en natuurbeschermingsverdragen (art. 3.5 - 3.9). 

3. De bescherming van niet onder de bovenstaande twee categorieën vallende zoogdieren, 
amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland, 
vermeld in de bijlage van de Wet natuurbescherming (art. 3.10 - 3.11). Voor de zoogdier- amfibie- 
en reptielsoorten opgenomen in deze bijlage geldt geen Europese verplichting tot bescherming. 
Deze soorten worden beschermd vanwege de breed in de maatschappij levende overtuiging dat 
deze dieren een bescherming behoeven. De andere in de bijlage opgenomen soorten worden om 
ecologische redenen beschermd. Hiermee geeft Nederland uitvoering aan de algemene 
verplichting van het Biodiversiteitsverdrag om kwetsbare en bedreigde dier- en plantsoorten te 
beschermen. 

Verbodsbepalingen: Artikel 3.5  
1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij 
de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun 
natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.  
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te 
vernielen of te rapen.  
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste 
lid te beschadigen of te vernielen.  
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 
bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

 
Uitbreiding verbodsbepalingen en mogelijkheid tot ontheffing of vrijstelling: Artikel 3.10  

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden: 
a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en 
kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te 
doden of te vangen; 
b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of 
c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.  

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op 
de verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, 
genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband 
kan houden met handelingen: 

a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder 
begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 
b. t/m h. (niet van toepassing, zie wettekst).  
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3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de 
bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of 
daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. 
 

 
4.2 Wijziging Omgevingsverordening Gelderland vanwege vaststelling Natuurparagraaf 
 
3.7.2 Vrijstellingen van verboden ten aanzien van soorten  
  
artikel 3.7.2.3 Vrijstelling ruimtelijke inrichting of ontwikkeling en bestendig beheer en onderhoud  
1. In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de wet is het toegestaan de soorten genoemd 
in bijlage 28 Vrijstelling soorten inzake ruimtelijke inrichting (link) te vangen en de vaste 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen in 
verband met handelingen genoemd in artikel 3.10, tweede lid, onder a, e, f en g van de wet. 
2. De in het eerste lid genoemde vrijstelling geldt voor het in bijlage 28 genoemde gebied. 
3. De in het eerste lid genoemde vrijstelling voor het vangen geldt alleen onder gebruik van de in bijlage 28 
genoemde middelen. 
4. De met toepassing van het eerste lid gevangen dieren dienen zo snel mogelijk in de directe omgeving op 
een voor de betreffende soort geschikte plek te worden losgelaten. 
 
Soorten uit Bijlage 28: Vrijstelling soorten ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden en bestendig 
beheer en onderhoud, Gebied: binnen de gehele provincie. Periode: gedurende het hele jaar. 
Aardmuis, Bosmuis, Bruine kikker, Bunzing , Dwergmuis, Dwergspitsmuis, Egel, Gewone bosspitsmuis, 
Gewone pad, Haas, Hermelijn, Huisspitsmuis, Kleine watersalamander, Konijn, Meerkikker, Middelste 
groene kikker, Ondergrondse woelmuis, Ree, Rosse woelmuis, Tweekleurige bosspitsmuis, Veldmuis, Vos, 
Wezel, Woelrat. 
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5. RESULTATEN EN EFFECTENBEOORDELING  

 
5.1. Vleermuizen 
 
Resultaten bureauonderzoek 
Opstallen zijn niet aanwezig in het plangebied, waardoor gebouwbewonende soorten kunnen worden 
uigesloten. 
 
Bomen van voldoende grootte zijn in het plangebied aanwezig, waardoor de aanwezigheid van 
boombewonende soorten kan worden verwacht. De ruige dwergvleermuis is een boombewonende soort 
die volgens verspreidingsgegevens kan voorkomen. Zomerverblijven bevinden zich vaak in (oude) bomen 
met holten. De bomen in het plangebied moeten worden onderzocht op holtes die voor vleermuizen 
geschikt zijn om in te verblijven, zoals ingerotte boomdelen, ingescheurde takken en loshangend schors.  
 
Resultaten veldbezoek 
Tijdens het veldbezoek zijn geen locaties gevonden waar potentieel een vaste rust- en/of verblijfplaats 
aanwezig kan zijn. De bomen zijn vanwege het ontbreken van holtes of andere invliegopeningen 
ongeschikt voor vleermuizen.  
 
Het gebied maakt geen deel uit van een lijnelement. Het plangebied kan door vleermuizen worden gebruikt 
als foerageergebied. Vanwege de afgelegen ligging ten opzichte van mogelijke verblijven en de beperkte 
mate van het aanwezige groen in het plangebied zal het geen essentieel foerageergebied zijn.  
 
Conclusie vleermuizen 
In het plangebied ontbreken geschikte invliegopeningen. Het gebied maakt geen deel uit van een 
lijnelement en wordt daardoor niet gebruikt als vaste vliegroute van vleermuizen. Als foerageergebied heeft 
het plangebied geen essentiële functie.  
Op basis van het bovenstaande is het uitgesloten dat de voorgenomen werkzaamheden negatieve effecten 
hebben op vaste rust- en/of verblijfplaatsen, vaste vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen.  
 
 
5.2 Grondgebonden zoogdieren 
 
Resultaten bureauonderzoek  
Op basis van verspreidingsgegevens en biotoop zijn geen beschermde soorten zoogdieren te verwachten 
in het plangebied. Het vrijstellingenbesluit van de provincie Gelderland wordt aangepast. 
Wezel, hermelijn en bunzing zijn binnenkort beschermd. Het zijn alle drie soorten die voorkomen in allerlei 
verschillende landschapstypen, maar waarvan de voorkeur uitgaat naar een kleinschalig landschap met 
voldoende schuilmogelijkheden en water in de buurt. Deze drie soorten worden gezien het biotoop niet 
verwacht in het plangebied.  
  
Resultaten veldbezoek  
Tijdens het veldbezoek zijn geen of sporen van beschermde zoogdieren waargenomen. Geconstateerd is 
dat het biotoop hiervoor ongeschikt is. Schuilmogelijkheden in en rond het gebouw en eventuele nestholtes 
zijn niet aanwezig. Algemene soorten, met uitzondering van enkele soorten algemene muizen, worden 
vanwege de geïsoleerde ligging van het plangebied tussen snelweg en grasland eveneens niet verwacht.  

 
Conclusie grondgebonden zoogdieren 
Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde soorten zoogdieren aangetroffen. Deze worden gezien de 
verspreidingsgegevens en het biotoop ook niet verwacht in de toekomst.  
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5.3 Vaatplanten 
 
Resultaten bureauonderzoek 
Op basis van verspreidingsgegevens en biotoop kan de aanwezigheid van beschermde soorten 
vaatplanten worden uitgesloten.  
 
Resultaten veldbezoek 
Beschermde vaatplanten zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. Geconstateerd is dat het biotoop 
hiervoor niet geschikt is.  
 
Conclusie vaatplanten 
Geconcludeerd kan worden dat de aanwezige vaatplanten geen beschermde status hebben en 
ontwikkelingen niet in de weg staan. 
 

5.4 Vogels 
 
Resultaten bureauonderzoek 
In de verspreidingsgegevens worden over de afgelopen drie jaar enkele vogelsoorten genoemd. Vanwege 
de ligging nabij de snelweg kan het nest van ekster of buizerd verwacht worden. Andere jaarrond 
beschermde soorten worden niet verwacht vanwege het beperkte areaal aan houtopstand. 
 
Resultaten veldbezoek 
De bomen beschikken niet over holtes. In de nabijheid van het gebied zijn geen huismussen 
waargenomen. Het plangebied is geen broed- of foerageergebied voor huismussen. Nesten van 
broedvogels met een jaarrond beschermde status zijn niet gevonden.  
Tijdens het veldbezoek zijn geen vogelsoorten waargenomen. Algemene soorten, waaronder houtduif, 
kunnen wel in het plangebied broeden. 
 
Conclusie vogels 
Het plangebied heeft geen functie voor broedvogels met een jaarrond beschermde status. In het gebied 
zijn geen (jaarrond) beschermde nesten aangetroffen. Huismussen zijn in het gebied niet gesignaleerd, 
noch doet het plangebied dienst als (essentiële) foerageerplaats of schuilplaats voor huismussen. 
In de bomen en onderbegroeiing kunnen algemene soorten gaan broeden. 
 
De Wet natuurbescherming biedt bescherming aan alle in gebruik zijnde nesten en rustplaatsen van 
vogels. De nestbescherming geldt voor alle soorten gedurende het broedseizoen en voor een beperkt 
aantal soorten jaarrond. Iedere vogel is tijdens het broeden beschermd. Voor het broedseizoen geldt geen 
vaste periode, globaal wordt uitgegaan van half maart tot half augustus.  
 
Het groen in het plangebied moet buiten het broedseizoen (half maart tot augustus) worden gekapt om 
verstoring van broedvogels te voorkomen. Kap tijdens het broedseizoen is alleen mogelijk wanneer vooraf 
2x is geïnventariseerd op broedvogels door een deskundig ecoloog. Blijkt na een eerste bezoek dat vogels 
broeden, dan is een tweede bezoek niet nodig en moet worden gewacht met de kap tot einde 
broedseizoen. Blijkt na twee onderzoeken dat vogels niet in het gebied broeden, dan mag op zeer korte 
termijn daarna worden gekapt. 
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5.5 Amfibieën en reptielen 
 
Resultaten bureauonderzoek 
Wat betreft in Gelderland beschermde soorten komen in de omgeving van het plangebied de 
kamsalamander, heikikker en poelkikker voor.  

De kamsalamanders voorkeur gaat uit naar kleinschalige landschappen met bospercelen, heggen en 
struwelen. Het voortplantingsbiotoop bestaat voornamelijk uit matig voedselrijke tot voedselrijke, 
stilstaande wateren met een goed ontwikkelde onderwatervegetatie. Veel vindplaatsen zijn beek- of 
rivierbegeleidend. De poel mag niet geheel beschaduwd zijn en moet permanent water bevatten. Vanaf 
half maart zijn de volwassen dieren in het water te vinden.  

De heikikker heeft een zeer duidelijke voorkeur voor de landschapstypen heide, hoogveen, laagveen en 
halfnatuurlijk grasland. De heikikker is duidelijk een cultuurvliedende soort die nauwelijks wordt 
aangetroffen in te intensief gebruikt agrarisch landschap, rond infrastructuur en bebouwing. 
 
De poelkikker is een zon- en warmteminnende soort met een voorkeur voor onbeschaduwde wateren. De 
oeverzone moet bij voorkeur goed begroeid zijn. Het is een kritische soort, die houdt van voedselarm en 
schoon water. Hij heeft een voorkeur voor zwak zure, stilstaande wateren in bos- en heidegebieden op de 
hogere zandgronden. Hij komt voor in vennen, poelen en watergangen in hoogveengebieden en in de 
uiterwaarden. 

 
Gezien het te verwachten biotoop worden bovenstaande soorten niet in het plangebied verwacht. 
 
Resultaten veldbezoek  
Amfibieën of reptielen zijn niet waargenomen. Het plangebied beschikt niet over watergang. Poeltjes of 
plaatsen waar regenwater kan blijven staan wat dienst kan doen als voortplantingswater zijn niet aanwezig 
in of nabij het plangebied. Het plangebied vormt geen geschikt biotoop voor de beschermde soorten uit 
deze soortgroepen. 
 
Conclusie amfibieën en reptielen 
Beschermde amfibieën en reptielen kunnen op basis van biotoop worden uitgesloten. Algemene soorten 
kikkers worden gezien het biotoop, geen water en schuilmogelijkheden, eveneens niet verwacht aanwezig 
te zijn. 
 
 
5.6 Overige beschermde soorten 

 

Resultaten bureauonderzoek 
De verschillende soorten libellen, vlinders, insecten en andere ongewervelden die vermeld worden in de 
Wet natuurbescherming zijn aanwezig in een ander verspreidingsgebied dan het plangebied. Meldingen 
van deze soorten in het plangebied zijn er niet, het verspreidingsgebied ligt buiten het plangebied.  
 

Resultaten veldbezoek 
Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat het biotoop ongeschikt is voor beschermde soorten libellen en 
vlinders, vanwege het ontbreken van poeltjes of waardplanten. 
 
Conclusie overige beschermde soorten 
Met beschermde ongewervelde diersoorten hoeft op grond van biotoop en verspreidingsgegevens geen 
rekening gehouden te worden.  
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6. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN OVERZICHTSTABEL  

 
Uit bureaustudie en biotooptoets is naar voren gekomen dat het onwaarschijnlijk is dat met de plannen 
vaste rust- en verblijfplaatsen of belangrijk leefgebied wordt aangetast van de in de Wet 
natuurbescherming beschermde soorten. Wel moet rekening worden gehouden met het broedseizoen voor 
vogels. Zoals ook blijkt uit de zorgplicht van de Wet natuurbescherming. Hieronder wordt geadviseerd hoe 
aan deze zorgplicht invulling kan worden gegeven. 
 
 
6.1 De zorgplicht zoals weergegeven in artikel 1.11 
 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale 
natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan 
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor 
een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren 
en planten: 

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of 
c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt.  
 
Zodra een niet in de Wet natuurbescherming beschermd in het wild levende dier wordt aangetroffen tijdens 
de werkzaamheden kan deze worden gevangen en direct worden overgeplaatst naar een geschikte habitat 
in de nabijheid van het plangebied. 
 
 
6.2 De zorgplicht specifiek voor vogels in artikel 3.1 
  

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.  

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid 
te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.  

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te 
hebben.  

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.  
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 
 
Invulling zorgplicht specifiek voor vogels in artikel 3.1 
Geadviseerd het groen in het plangebied, voor zover noodzakelijk, te verwijderen voor aanvang 
broedseizoen (half maart) of na augustus. Indien de werkzaamheden starten binnen het broedseizoen, 
mogen deze pas uitgevoerd worden indien vooraf door een deskundig ecoloog is vastgesteld dat geen 
verstoring van broedvogels zal plaatsvinden. 
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6.3 Tabel: Overzicht van onderzochte soortgroepen en onderzoeksresultaten in het plangebied 

Soort(groep) Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Ontheffing Bijzonderheden/ 

opmerkingen 

Vleermuizen Nee Nee Nee Geen soorten aanwezig, het gebied 

heeft geen (essentiële) functie voor 

vleermuizen. 

Grondgebonden 

zoogdieren 

Nee Nee Nee Geen beschermde soorten aanwezig. 

Vogels Nee* Nee Nee * zie zorgplicht vogels hoofdstuk 6.  

Amfibieën en 

reptielen 

Nee Nee Nee Geen beschermde soorten aanwezig. 

Vaatplanten Nee Nee Nee Geen beschermde soorten aanwezig. 

Overige soorten Nee Nee Nee Geen beschermde soorten aanwezig. 

 

Wij adviseren om de onderzoeksresultaten voor te leggen aan het bevoegd gezag om na te gaan of zij 

kunnen instemmen met de onderzoeksresultaten en bovengenoemde conclusies ten behoeve van het 

verkrijgen van een omgevingsvergunning. 
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Aanleiding 

Nabij afrit 29 Leerdan aan de Zeiving in Vuren (Gelderland) wordt een bestaand regelstation 

uitgebreid. Dit is noodzakelijk omdat de omgeving van het regelstation meer vermogen nodig 

heeft. Daarom wordt de bestaande regelstation van 10kV omgebouwd naar een 10/20kV 

regelstation. Er dient aangetoond te worden wat het effect van het project is op de omliggende 

Natura 2000-gebieden. 

 

Wettelijke kader 

Voorheen diende op grond van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) – dat juli 2015 van kracht 

werd – berekend te worden of een nieuwe (bouw)activiteit leidde tot een significante toename 

van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Onder het PAS golden enkele drempel- en 

grenswaarden die bepaalden of een toename van stikstofdepositie significant was en zo ja, of 

er dan een meldingsplicht of een vergunningplicht gold. Door te rekenen met het 

voorgeschreven rekenprogramma AERIUS Calculator werd automatisch met die 

drempelwaarden rekening gehouden. In het geval van de meldingsplicht kon de 

planontwikkeling aanspraak kan maken op benutting van de ontwikkelingsruimte die voor een 

Natura 2000-gebied gold, totdat deze niet meer voorradig was.  

 

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 mag het PAS niet meer 

gebruikt worden als toestemmingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot een 

toename van stikstofdepositie op (stikstofgevoelige habitattypen in) Natura 2000-gebieden. De 

drempel- en grenswaarden uit het PAS zijn daarmee ook niet meer van toepassing. Hierdoor 

kan een project met een geringe depositietoename van 0,01 mol/ha/jaar al vergunningplichtig 

zijn (artikel 2.7 en 2.8 Wnb). Oftewel, ook relatief kleinschalige projecten dienen zorgvuldig op 

hun stikstofdepositie getoetst te worden om aan Europese regelgeving te kunnen voldoen (en 

stand te houden bij de Raad van State in geval van een beroep). 

 

Sinds de vernieuwing van AERIUS Calculator op 16 september 2019 kan correct berekend 

worden of er überhaupt sprake is van stikstofdepositie op relevant Natura 2000-gebied. Daarbij 

dient zowel de bouw/aanlegfase als de gebruiksfase doorgerekend te worden. 

 

Bij een uitkomst boven 0 is er op dit moment geen toestemmingskader voorhanden voor 

vergunningverlening, daarvoor is het wachten op de landelijke politiek die een besluit moet 

nemen op basis van adviezen van de Commissie Remkes. Voor 2020 wordt er een 

drempelwaarde verkend voor stikstofdepositie, zodat het vergunningsproces voor veel (kleine) 

activiteiten weer in gang kan worden gezet. 

 

Beoordeling planvoornemen 

In de nabijheid van het plangebied liggen de volgende Natura-2000 gebieden: 

 

• Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem - 2 km 

• Lingegebied & Diefdijk-Zuid - 3 km 

• Rijntakken - 10 km 

 

Het dichtstbijzijnde stikstofgevoelig Natura 2000-gebied ligt op circa 2 kilometer (Loevestein, 

Pompveld & Kornsche Boezem) van het plangebied. Deze is aangewezen als stikstofgevoelig.  

 

Gelet op deze afstand en het planvoornemen is er voor deze ontwikkeling een berekening 

gedaan. Beoordeeld dient te worden of als gevolg van het project de kwaliteit van het natuurlijke 

leefgebied of de habitat van soorten in een Natura-2000 gebied kan verslechteren. Met behulp 



    

van het voorgeschreven rekenprogramma AERIUS is het planvoornemen doorberekend. Bij de 

berekening is een onderscheid gemaakt tussen de aanlegfase en de gebruiksfase.  

 

 
 

 

 

 

Aanlegfase (tijdelijk project van 12 maanden- start begin 2020) 

Uit een inventarisatie bij de opdrachtgever, is gebleken dat de onderstaande bronnen worden 

voor de uitbreiding van het regelstation. Dit is op basis van de nodige werkzaamheden, toevoer 

van het bouwmateriaal en de verkeersbewegingen ten behoeve van het personeel. De 

geplande start van de werkzaamheden is medio begin 2020 en zal naar verwachting maximaal 

12 maanden duren. Bij deze planning is rekening gehouden met de bouwfase, de 

installatiefase, de testfase en de opleverfase. Na beëindiging van de opleverfase zal de 

gebruiksfase starten (waar buiten het onderhoudspersoneel, geen vervoer voor nodig is). Zie 

hiervoor het onderdeel ‘gebruiksfase’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
Tabel 1: Inzet mobiele bronnen gedurende de aanlegfase  

 

Bron Aantal 
Totale 

draaiuren 
kW 

Type 

motor 
Bouwjaar Emissiefactor 

Telekraan 300 

ton 
1 46 uur 405 Diesel 2016 0,4 

Kraan 40 ton 1 80 uur 180 Diesel 2011 3,6 

Laadschop 1 72 uur 50 Diesel 2015 0,4 

Graafmachine 1 35 uur 200 Diesel 2015 0,3 

Heistelling 1 120 uur 298 Diesel 2015 0,4 

 
Tabel 2: Inzet verkeersbewegingen gedurende de aanlegfase  

Bron (verkeer) 
Aantal voertuigen voor de 

hele bouwfase 
Categorie  

Vrachtwagens 68 Zwaar verkeer 

Bestelwagen (toe- en afvoer 

materiaal en personeel) 
860 Middelzwaar verkeer 

Personenauto’s 1440 Licht verkeer 

 

Op basis van de bovenstaande inzet van mobiele bronnen, is een zo exact mogelijke 

inschatting gemaakt om in te voeren in de AERIUS-Calculator. Bij de AERIUS invoermethode is 

gekozen om dit te doen op basis van het aantal draaiuren. Voor de emissiefactor wordt voor de 

bekende AERIUS-bronnen gebruik gemaakt van de bestaande factor in de rekentool. 

 

Voor de overige bronnen is aan de hand van de emissiefactoren voor dieselmotoren uit het 

TNO rapport ‘Emissiemodel Mobiele Machines’ in combinatie met de onderstaande tabel (uit: 

‘Emissiemodel Mobiele Machines machineverkopen in combi met brandstof Afzet’ (Hulskotte en 

Verbeek (2009)) de emissiefactor bepaald. Hierbij is uitgegaan van de NOx-emissiefactor voor 

de Stage IV. Dat is de Europese standaard voor mobiele bronnen welke niet onder wegverkeer 

vallen. Worst-case is er uitgegaan van het bouwjaar 2015 voor de machines waarvan het 

bouwjaar niet bekend is. 

 

 
 

 



    

Bouwwerktuigen tijdens de aanlegfase 

Bij het definiëren van de bronkenmerken voor mobiele werktuigen in AERIUS Calculator wordt 

gekozen voor de sector Mobiele werktuigen en de specifieke sector bouw en industrie. Tijdens 

de werkzaamheden wordt divers materieel ingezet voor onder andere graaf- en 

profileringswerkzaamheden. Zo worden de graafmachine ingezet om het terrein bouwrijp te 

maken. De telekraan is nodig voor het plaatsen van de prefab wanddelen het inhijsen van de 

transformatoren. In de bovenstaande lijst met mobiele bronnen zijn ook de werktuigen 

opgenomen voor de aanleg van de fundering.  

 

De mobiele bronnen zijn, met uitzondering van de personenwagens, vrachtwagens en 

bestelbusjes, ingevoerd als vlakbron, aangezien deze over het algemeen kriskras over het 

terrein rijden.  

 

Niet al het materieel wordt continu op vol vermogen ingezet. Het maximale vermogen van  

de motoren wordt maar een beperkt deel van de tijd gevraagd. Daarom is naast het maximale 

vermogen ook een deellastfactor gebruikt. Deze factor is de mate waarin het materieel op vol 

vermogen wordt ingezet. Deze wordt uitgedrukt in een percentage en is op basis van ervaring in 

de Calculator ingevoerd. Deze zijn uit te lezen in de bijlagen. 

 

Wegverkeer tijdens de aanlegfase 

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van diverse transportbewegingen voor de toevoer van 

bouwmateriaal, de mobiele bronnen en het personeel. Hiervoor is uitgegaan van 68 

verschillende vrachtwagen voor de hele bouwfase, wat in totaal dus 136 

vrachtwagenbewegingen veroorzaken voor de af- en afvoer van materiaal.  

 

Ook wordt er gebruik gemaakt van 860 bestelbusjes voor het hele aanlegperiode. Dit leidt dus 

in totaal tot 1.720 vervoersbewegingen in de categorie licht. Ook is er rekening gehouden met 

circa 1.440 personenwagens wat leidt tot 2.880 extra vervoersbewegingen.  

 

Worst-case is er gekozen om de genoemde getallen in te voeren als jaargemiddelde (Let wel: 

de bouwfase duurt naar verwachting maximaal 5 maanden. Na die tijd zal er een installatiefase 

van 3 maanden, een testfase van 2 maanden en een opleverfase van 2 maanden zijn. 

Aangezien de bouw feitelijk gezien een tijdelijke effect betreft, zal de emissie na de aanlegfase 

stoppen.  

 

Voor de invoering is er gekozen voor een opdeling in zwaar en licht verkeer via buitenwegen. 

De aan- en afvoerroute is ingetekend via de Zeiving richting de rotonde. Daar kan men via de 

recht naar de A15 of via links richting de N830. Vanaf de rotonde worden de 

verkeersbewegingen opgenomen in het reguliere verkeer. Ook is er rekening gehouden met 1% 

filevorming.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Gebruiksfase 

Voor wat betreft de verkeersaantrekkende werking van de regelstation, geldt dat deze 

onbemand is. Deze zal dan ook niet dagelijks verwarmd worden. Gelet op de worst-case 

scenario, is er rekening gehouden met een lichte vorm van stikstofuitstoot, doordat het pand op 

koude dagen wellicht lichtelijk verwarmd zal worden. Hiervoor wordt aangesloten bij het 

gasverbruik voor een eenpersoonshuishouden van 1,11 NOx in kg/jaar. Dit is gedaan op basis 

van het document emissiewaarden_aerius_def_versie05_juli_2018 van CBS/ER. Aangezien er 

geen bestaande categorie voor regelstation is, sluit de emissie van een appartement het beste 

aan bij een regelstation. Dit is ook gelijk een worst-case berekening aangezien het pand het 

overgrote deel van het jaar niét verwarmd wordt.  

 

Voor de volledigheid is rekening gehouden met circa 2 bestelbusjes (licht vervoer) per maand. 

Dat zal dan leiden tot 4 vervoersbewegingen per maand. De aan- en afvoerroute is ingetekend 

via de Medemblikkerweg naar het noorden. Daar kan men via de Oosterterpweg naar de A7. 

Vanaf de A7 van worden de verkeersbewegingen opgenomen in het reguliere verkeer. Ook is er 

rekening gehouden met 1% filevorming.  

 

AERIUS-modellen 

Voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase zijn de gegevens ingevoerd in de Calculator. De 

Calculator heeft de emissie en depositie van het plan bepaald. De onderstaande uitsneden zijn 

opgenomen om weer te geven welke bronnen op welke locatie zijn voorzien. 

 

 
 

 

 



    

 
 

 

 

 

Rekenresultaten 

 

De conclusie luidt dat er geen beschermde natuurgebieden worden getroffen door deze 

ontwikkeling. De rekentool geeft geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Als gevolg van 

het planvoornemen treedt er dus geen stikstofdepositie op in Natura 2000-gebied. 

 

De bestanden van de berekeningen zijn apart bij deze notitie bijgevoegd, zodat het bevoegd 

gezag deze in kan voeren ter controle. 

 

De volgende bestanden zijn van toepassing op de deze notitie: 

 

- Aanlegfase: AERIUS_bijlage_20191127122452_RsYSq2rwybcU_Aanlegfase 

- Gebruiksfase: AERIUS_bijlage_20191127122804_Ry7crw7zH7TJ_Gebruiksfase 

 

Conclusie stikstofdepositie 

Het planvoornemen leidt niet tot extra stikstofdepositie in Natura 2000-gebied. Dit aspect 

vormt geen belemmering voor het planvoornemen. 

 

 

 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Ry7crw7zH7TJ (27 november 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS Ruimte & Ontwikkeling 's Gravendijckseweg 37, 2200AC Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Regelstation Vuren Ry7crw7zH7TJ

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

27 november 2019, 12:28 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 1,11 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Regelstation Vuren - gebruiksfase

Ry7crw7zH7TJ (27 november 2019)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Gebruiksfase
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verwarming
Wonen en Werken | Woningen

- 1,10 kg/j

Ry7crw7zH7TJ (27 november 2019)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam Gebruiksfase
Locatie (X,Y) 134687, 427906
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4,0 / maand NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verwarming
Locatie (X,Y) 134756, 428100
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,1 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 1,10 kg/j

Ry7crw7zH7TJ (27 november 2019)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

Ry7crw7zH7TJ (27 november 2019)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Aanlegfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RsYSq2rwybcU (27 november 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

IDDS Ruimte & Ontwikkeling 's Gravendijckseweg 37, 2200AC Noordwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Regelstation Vuren RsYSq2rwybcU

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

27 november 2019, 12:25 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 39,74 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Regelstation Vuren - aanlegfase

RsYSq2rwybcU (27 november 2019)Resultaten Aanlegfase

Resultaten

pagina 2/5



Locatie
Aanlegfase

Emissie
Aanlegfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouwplaats
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 38,92 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

RsYSq2rwybcU (27 november 2019)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase

Naam Bouwplaats
Locatie (X,Y) 134746, 428070
NOx 38,92 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Telekraan 300 t 4,0 4,0 0,0 NOx 3,73 kg/j

AFW Hijskraan 40 ton 4,0 4,0 0,0 NOx 25,92 kg/j

AFW Laadschop 4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx 1,26 kg/j

AFW Heistelling 298 kW 4,0 4,0 0,0 NOx 7,15 kg/j

Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 134690, 427896
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 136,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 4.600,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RsYSq2rwybcU (27 november 2019)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RsYSq2rwybcU (27 november 2019)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Bijlage 5  Beoordeling stikstofberekening door 
Omgevingsdienst

"Regelstation Leuven" (vastgesteld)  

 



 

 

 

 

Beoordeling Aerius berekening bouwfase op inzet materieel en personeel 

Zaaknr: 0214133692 
Adres: Zeiving Leerdam 
Datum: 29 januari 2020 
_________________________________________________________________________________ 
 
Omschrijving zaak: 
De verbouwing van een bestaand regelstation naar een 10/20 kV station middenspanning. 
 
Bouwwijze: 
Graafwerk, heiwerk, betonwerk, prefab wanden en dak. 
 
 
Bouwtijd: 
5 maanden bouwtijd, daarna installaties 3 maanden, 2 maanden testfase, opleverfase 2 maanden 
 
Hoeveelheden: 

 
De afmetingen van het transformatorstation zijn ongeveer 17x22 m1. Het huidige tranformatorhuis is 
10x13,5 m1. 
Voor de invoer van kabels bevat een transformatorstation meestal een ‘kelder’ van ca 1 m1 hoog.  
Uitgaande hiervan is er ca 400 m3 graafwerk + graafwerk voor het straatwerk eromheen, ca 200 m3. 
Dat is ca 20 uur graafwerk. De aangegeven hoeveelheid van laadschop en graafmachine voldoen dus 
ruim. 
 
Geschat wordt dat er voor deze afmeting ca 32 heipalen benodigd zijn. Dit kan in 8 uur worden 
geheid.  In de berekening wordt 120 uur aangegeven. Dit is dus ruim te veel in de Aerius berekening 
aangehouden. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Voor de fundering, vloer en begane grondvloer wordt beton gestort evenals het dak, uitgegaan van 
een breedplaatvloer. Er is ongeveer 250 m3 beton benodigd. Uitgaande van de betonmixers van 
betoncentrale Gorkum, met een inhoud van 10m3 en aangebracht met een betonpomp, is er voor de 
mixers ca 8 uur benodigd en voor de betonstorters ook 8 uur. 
In de berekening is geen betonwerk meegenomen. 
 
Tevens is een hijskraan benodigd voor het plaatsen van de vloeren, de transformatoren. Totaal ca 16 
uur. Ook deze hoeveelheden voldoen ruim. 
 
Beoordeling: 
Doordat er geen exacte bouwtekeningen beschikbaar zijn, is de maatvoering ingeschat. Er is uit 
gegaan van een gebouw met een hoogte van 3 m1, een diepte van 1 m1 + fundering en een 
oppervlak van ca 17x22. Dit afgaand op de referentie van parkeervakken die standaard een lengte 
van 5 m1 hebben en het huidige transformatorstation dat een afmeting van 10x13,5 m heeft. 
 
Geconcludeerd wordt dat de opgegeven hoeveelheden bijzonder hoog zijn.  Dat betekend dat de 
berekening ruim voldoet en er geen depositie te verwachten valt op deze plaats. 
 
Advies: 
Stikstofdepositie 
De in de ingediende stikstofrapportage (Notitie stikstofberekening Zeiving Vuren tbv uitbreiding 

regelstation, 29 november 2019, kenmerk 19112351) opgegeven uitgangspunten van 

stikstofuitstotende activiteiten (mobiele werktuigen, verkeer, e.d.) zijn ruim. De uitgevoerde 

berekeningen laten zien dat er met de bouwactiviteiten geen stikstofdeposities zullen ontstaan 

boven de 0,00 mol/ha/jaar. Hierdoor is schade vanwege stikstofdepositie aan Natura 2000-gebieden 

redelijkerwijs uit te sluiten.  
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Bijlage 6  Zienswijze Rijksvastgoedbedrijf

"Regelstation Leuven" (vastgesteld)  

 



H II II II U III 
P120004397 

Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

> Retouradres Postbus 16169 2500 BD Den Haag 

Gemeenteraad West Betuwe 
Postbus 112 
4190 CC GELDERMALSEN 

Datum 12 maart 2020 

Betreft Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
(electriciteits)regelstation - Leuven 

ZIENSWIJZE 

Geachte gemeenteraad, 

Ondergetekende, ing. C.R. Hakstege, sectiehoofd Omgevingsmanagement van het 
Rijksvastgoedbedrijf, ten deze handelend namens de Staatssecretaris van 
Defensie, maakt hierbij zijn zienswijze kenbaar betreffende het ontwerp 
bestemmingsplan "(electriciteits)regelstation - Leuven", dat sinds 8 februari 2020 
ter inzage ligt. 

Radarverstoringsgebied 
Het plangebied van het bestemmingsplan "(electriciteits)regelstation - Leuven" is 
gelegen in het radarverstoringsgebied van de radar van het Radarstation 
Herwijnen. In verband hiermee zijn er ter voorkoming van radarverstoring 
beperkingen van toepassing voor de bouw van hoge gebouwen en overige 
bouwwerken (zie bijlage Overzicht radarzones 2019). 

De bouwbeperkingen binnen het radar-verstoringsgebied zijn vastgelegd in het 
Besluit (Barro) en de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro). In 
artikel 2.4 van de Rarro zijn de radarverstoringsgebieden beschreven, waarvoor 
op basis van artikel 2.6.9 van het Barro bouwhoogte-beperkingen gelden in 
verband met radarverstoring. Tezamen met de artikelen 2.5 en 2.6 geeft dit 
artikel het regime om te beoordelen of er sprake is van onaanvaardbare gevolgen 
voor de werking van de radar. Het doel van dit regime is om zeker te stellen dat 
de defensieradars een goed beeld van het luchtruim -en van wat daar vliegt-
behouden en dat dit beeld niet in onaanvaardbare mate wordt verstoord door 
hoge objecten. Met het oog hierop kunnen op grond van artikel 2.6.9 van het 
Barro hoge objecten in een radarverstoringsgebied slechts worden toegestaan 
nadat is aangetoond dat deze objecten het radarbeeld niet ontoelaatbaar 
verstoren, en op grond hiervan gunstig is beoordeeld door het Ministerie van 
Defensie. 

H 

Rijksvastgoedbedrijf 
Directie Vastgoedbeheer 

Klant en 
Vastgoedmanagement 

Sint Jacobsstraat 16 

3511 BS Utrecht 
Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 
www. rijksvastgoedbedri if. fl1 

Contactpersoon 

drs. S..). (Sjoerd) Stoffers 

Omgevingsmanager Vastgoed 
Defensie 

M 06 5336 2087 
sjoerd.stoffersrijksoverheid 
nl 

Ons briefkenmerk 

1149214 

Ons zaakkenmerk 

1149207 
Uw kenmerk 

Aantal bijlagen 

2 

KvK nummer 

65890604 

BTW nummer 
NL8563.05.765.B.01 

IBAN 
NL75INGBO 705002624 
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Rijksvastgoedbedrijf 

Directie Vastgoedbeheer 
Klant en 

Vastgoedmanagement 

In het ontwerp bestemmingsplan "(electriciteits)regelstation - Leuven" is geen 
aandacht besteed aan de binnen het radarverstoringsgebied geldende restricties. 
Binnen een afstand van 15 km van het radarstation Herwijnen geldt dat de 
maximale hoogte van bouwwerken in een radarverstoringsgebied wordt bepaald 
door elke denkbeeldige rechte lijn die wordt getrokken vanaf de top van de 
radarantenne op 25 m NAP, oplopend met 0,25 graden tot een punt gelegen 15 
kilometer vanaf de radarantenne. De toetsingshoogte ter plaatse van dit 
bestemmingsplan bevindt zich rond circa 36 meter boven NAP, zie bijlage 
Radarverstoringsgebied Herwijnen (zone 15 km). 

- Regels 
Omdat in artikel 6 (Algemene afwijkingsregels), lid f van de regels van dit het 
bestemmingsplan, wordt toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten 
behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot maximaal 
40 meter, acht ik het daarom noodzakelijk aan deze regels toe te voegen dat 
plaatsing hiervan met een hoogte boven de gestelde toetsingshoogte van 36 

meter slechts mogelijk is indien en voor zover is aangetoond dat het functioneren 
van de radarinstallaties van het Ministerie van Defensie niet in onaanvaardbare 
mate worden verstoord. De toetsing moet worden voorgelegd aan het ministerie 
van Defensie dat aan de hand daarvan een verklaring van geen bezwaar moet 
afgeven. 

- Toelichting 
Teneinde te bereiken dat in voorkomend geval bij wijziging of vrijstelling van het 
bestemmingsplan voldoende aandacht wordt besteed aan het 
radarverstoringsgebied, en dat naast een radarverstoringsonderzoek ook de 
toestemming van het Ministerie van Defensie is vereist, verzoeken wij u in de 
toelichting een globale beschrijving van de van toepassing zijnde restricties voor 
het ruimtegebruik op te nemen, alsmede een illustratief kaartje (zie bijlage). 

Ik verzoek u daarom te bepalen dat dit bestemmingsplan wordt aangepast 
overeenkomstig mijn hierboven gemaakte opmerkingen. 

Indien u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met dhr. S.J. Stoffers, 
Rijksvastgoedbedrijf, tel. 06 - 53362087. 

Hoogachtend, 
De Staatssec 
namens deze, 

ing. C.R. eg 
Hoofd Sectie 0mg: vingsmanagement 

efensie, 
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Bijlage B 
Bijlage 8.4 bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening 
Kaart radarstations en radarverstoringsgebieden 
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