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1.  Inleiding 

 

 

Op 9 april 2018 is in opdracht van Van den Heuvel Projectontwikkeling en Beheer BV te Langerak 

bodemonderzoek inclusief asbest uitgevoerd op het bedrijfsterrein aan de Karnheuvelsestraat 16 in Est, 

gemeente Neerijnen.  

 

 

Op het terrein staat een agrarische loods. Tot vorig jaar stond er achter de loods en grote kas. Aanleiding 

voor het onderzoek is de ontwikkeling van de locatie met enkele vrijstaande woningen. Het onderzochte 

terrein heeft een oppervlak van 7.000 m². Kadastraal is het perceel bekend bij gemeente Est en Opijnen 

sectie E, nummers 756 en 757. 

 

In mei 2007 is verkennend onderzoek inclusief asbest op de locatie uitgevoerd door Verhoeve Milieu BV. 

Daarbij is geen verontreiniging boven de tussenwaarde geconstateerd in grond en grondwater. Wat 

eventuele verontreiniging betreft zijn als verdacht beschouwd: 

I. Naast de loods staat een bovengrondse dieseltank in een lekbak, 

II. De bovengrond van het terrein is verdacht voor bestrijdingsmiddelen, 

III. Het zand van de bovengrond voor de loods is lokaal puinhoudend en daarmee verdacht voor asbest. 

In de kas was voor zover bekend geen asbest aanwezig. Ter verificatie zijn van de toplaag van de 

contour van de kas twee mengmonsters geanalyseerd op asbest.  

   

 Er zijn negentien boringen en een peilbuis geplaatst tot maximaal 3.0 m-mv (meter onder het maaiveld). 

Het grondwater stond op het moment van het onderzoek op 1.3 m-mv. Grond en grondwater zijn 

geanalyseerd op het NEN 5740-pakket en bestrijdingsmiddelen.  

Het asbest-onderzoek betreft de puinhoudende grond aan de voorzijde van het perceel en de toplaag van 

het terrein waar de kas heeft gestaan. Voor het asbest-onderzoek is § 6.4.5 van de NEN 5707 gevolgd.   

 

 

Linge Milieu is een onafhankelijk bureau dat als erkend bureau is aangewezen door het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat. Linge Milieu is geen eigenaar van het perceel in Est of anderszins 

betrokken bij het terrein in Est via de eigen organisatie. Voorwaarde voor de onafhankelijkheid is verder 

dat er geen zakelijke connecties bestaan tussen de monsternemer (Linge Milieu) en de opdrachtgever. 

Een dergelijke relatie tussen Van den Heuvel BV en Linge Milieu is er niet.  

Dit project is uitgevoerd onder certificaat volgens BRL SIKB 2000, certificaatnummer VB-051/6. Het 

veldwerk is uitgevoerd conform de BRL-Protocollen 2001, 2002 en 2018, waarvoor Linge Milieu volgens 

het procescertificaat veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek is gecertificeerd. 

 

In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van het vooronderzoek gegeven, dat vooraf is gegaan aan het veld-

werk. Er wordt daarbij een korte samenvatting gegeven van de huidige situatie. Hoofdstuk 3 behandelt 

de opzet en uitvoering van het onderzoek. In hoofdstuk 4 en 5 tenslotte worden de resultaten getoetst 

en worden conclusies aan de resultaten verbonden.  
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2. Vooronderzoek 
 

 

2.1 Historie en actuele situatie 

 

De onderzoekslocatie betreft het bedrijfsterrein aan de Karnheuvelsestraat 16 in Est, gemeente Neerij-

nen, op de kruising met Het Nieuwe Achterom. Kadastraal is het perceel bekend bij gemeente Est en 

Opijnen E, nummer 756 en 757, postcode is 4185 NE. Een kadastrale kaart is opgenomen in bijlage D1.  

 

Voor het historisch onderzoek zijn gegevens gebruikt van de Omgevingsdienst Rivierenland. Verder zijn 

oude kaarten, luchtfoto's, eerder onderzoek en gegevens van de opdrachtgever gebruikt. De gegevens 

van de Omgevingsdienst, oude kaarten en de historische informatie zijn opgenomen in bijlage D.  

 

 

Algemene gegevens locatie 

Op het terrein stond een grote kas met een oppervlak van 14.400 m². De kas was gebouwd in 1988 en is 

gesloopt in 2017 door Knijnenburg Zwirs BV. De kas was in gebruik voor bloementeelt (chrysanten) en 

stond de laatste jaren leeg. Op twee plaatsen aan de voorzijde van de kas werden bestrijdingsmiddelen 

opgeslagen. Deze locaties zijn betrokken geweest bij eerder onderzoek (zie onder). 

 De kas bestond oorspronkelijk uit een smalle kas alleen aan de voorzijde van het terrein. In 1990, 1991 

en 1993 is de kas uitgebreid aan de noordkant.  

Het terrein bestaat momenteel geheel uit gras, van de kas is niets meer terug te vinden. De contouren 

van de kas zijn nog redelijk terug te vinden in het maaiveld. 

 

Aan de voorzijde van het terrein staat een agrarische loods met een oppervlak van 460 m². Ook deze 

dateert van 1988. De loods is gebouwd van metalen damwanden op een stenen onderbouw. Op een deel 

van het dak liggen kunststof-golfplaten. Een klein deel van de dakplaten bleken asbesthoudend. Onder de 

dakrand hangt echter een deugdelijke dakgoot en de bodem aan de voorzijde is verhard met klinkers. Aan 

de achterzijde sloot de loods aan op de kas. De loods stond op het moment van het onderzoek leeg.  

 

Het terrein voor de loods is verhard met klinkers. Onder de klinkers bevindt zich enkele decimeters straat-

zand. In één boring recht voor de loods is het zand sterk puinhoudend, tot een diepte van 0.5 m-mv. Op 

deze diepte gaat het zand over in de oorspronkelijke kleibodem. 

 

Milieudossier 

In het milieudossier van de Omgevingsdienst voor de locatie zijn meerdere bezoeken en inspecties 

geregistreerd. Als er opmerkingen waren, dan betroffen deze voornamelijk de opslag van bestrijdings-

middelen. Het dossier is in 2009 gesloten.  

 

Ontwikkeling  

De locatie gaat ontwikkeld worden. Het plan bestaat uit zeven vrijstaande woningen met garage, gelegen 

langs één ontsluitingsweg naar de Karnheuvelsestraat. Een schets van de nieuwe situatie is opgenomen 

in bijlage D1. 

 

Geschiedenis van de locatie 

In bijlage D1 zijn vier kaarten van het gebied opgenomen : uit 1960, 1975, 1995 en 2005. Alleen op de 

laatste kaart is de kas aangegeven. Op kaarten van voor die tijd is het terrein ingevuld als leeg (wit). In 

de omgeving zijn op oudere kaarten boomgaarden te zien.  In bijlage D1 zijn verder drie luchtfoto's 

opgenomen, uit 2005, 2012 en 2016. Er zijn in deze periode geen wijzigingen in het bodemgebruik of de 

bebouwingsituatie terug te vinden. 
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Gedempte sloten 

Er zijn geen gedempte sloten van oude kaarten op het terrein af te leiden. Zie daarvoor bijlage D1. De 

locatie bestaat al tenminste 50 jaar uit een aaneengesloten perceel, niet doorsneden door sloten.   

 

Asbest 

In oudere kassen werd soms asbesthoudende kit in de sponningen en het frame toegepast. In eerder 

onderzoek en een asbestinventarisatie van Mol Ingenieurs van mei 2015 (rapport A0310, zie bijlage D2) 

is aangegeven dat dat in de kas aan de Karnheuvelsestraat niet het geval is geweest. In het bouwjaar van 

de kas 1988 was dergelijke kit niet meer verkrijgbaar. Er stond voor 1988 geen andere bebouwing op het 

terrein. Ter verificatie zijn van de toplaag binnen de contour van de voormalige kas twee mengmonsters 

op asbest samengesteld. 

 

In één van de negentien boringen is steenachtig puin aangetroffen, tot een diepte van circa 0.5 m-mv. Dit 

is een boring aan de voorzijde van de loods. Het puin bestaat uit steenachtig materiaal zoals baksteen en 

metselwerk. Van de puinhoudende grond is een mengmonster geanalyseerd op asbest.  

Bij Provincie Gelderland is een asbest-kansenkaart beschikbaar waarop is de kans op het aantreffen van 

asbest op een locatie is aangegeven. De locatie van de loods langs de Karnheuvelsestraat is aangegeven 

als grote kans. Deze kans is voornamelijk gebaseerd op het bouwjaar van de opstallen en betreft niet 

zozeer asbest in de bodem. De kaart is opgenomen in bijlage D1.  

 

Tanks 

Aan de oostkant van de loods staat een bovengrondse dieseltank. Deze heeft een volume van 5.000 liter 

en staat in een metalen lekbak. De bak staat op onverharde bodem en is al tenminste tien jaar niet meer 

in gebruik. De tank staat onder een afdak van metalen platen. In de loods is tot circa 2005 een boven-

grondse tank voor afgewerkte olie in gebruik geweest. Deze stond tegen de oostgevel van de loods, ter 

hoogte van de dieseltank.  

 

Bij eerder onderzoek is geen olie in grond en grondwater geconstateerd ter plaatse van de twee tanks. 

Voor onderhavig onderzoek zijn er ter verificatie drie boringen en een peilbuis aan de buitenzijde van de 

gevel van de loods gezet, de nummers 3, 4 en 5. 

 

Eerder bodemonderzoek 

Er is in het verleden tweemaal bodemonderzoek uitgevoerd. Onderstaande tekst is een overzicht. De 

tekst en tekening van de onderzoeken zijn opgenomen in bijlage D2. 

 

 juni 1997 Verhoeve Milieu BV heeft in juni 1997 in opdracht van dhr Van Tuyl bodemonderzoek op de locatie 

Karnheuvelsestraat 16 uitgevoerd. Aanleiding was de voorgenomen bouw van een (nood)woning. Nikkel 

was de enige overschrijding van een toetsingswaarde in 1997. Het metaal was net boven de streefwaarde 

aangetroffen in de kleiige ondergrond.  

 

 mei 2007 In mei 2007 is onderzoek inclusief asbest op de locatie uitgevoerd door Verhoeve Milieu BV. Het onder-

zoek was gecombineerd met onderzoek voor de kas aan de overkant van de weg, met adres Karnheu-

velsestraat 1. Opdrachtgever was Gemeente Neerijnen, aanleiding was de destijds voorgenomen 

bestemmingswijziging. De kas op nummer 16 was toen al niet meer in gebruik. Het onderzoek heeft als 

project-nr MTE/ADV/VMO/157059. De resultaten kunnen als volgt worden samengevat. 

I. Er zijn 35 boringen en zes peilbuizen verdeeld over het terrein van de kas en de loods op nummer 

16. In geen van de boringen is puin vermeld. 

II. Van de boven- en ondergrond van het terrein in en rond de kas en loods zijn tien mengmonsters 

samengesteld. In twee bovengrond-mengmonsters was olie minimaal boven de streefwaarde 

verhoogd, in twee ondergrond-mengmonsters waren nikkel en zink licht verhoogd.  
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III. Er zijn drie mengmonsters bovengrond op bestrijdingsmiddelen geanalyseerd in 2007. In één 

daarvan waren DDE en DDT licht verhoogd. In de andere mengmonsters waren bestrijdings-

middelen niet boven de streefwaarde verhoogd.  

IV. Grond en grondwater ter plaatse van de bovengrondse dieseltank en de tank voor afgewerkte olie 

waren zowel zintuiglijk als analytisch schoon.  

V. Verdeeld over de kas en de loods zijn 12 asbest-inspectiegaten gegraven. Er zijn totaal drie meng-

monsters grond op asbest geanalyseerd. Asbest was zowel visueel als analytisch niet aantoonbaar 

in de grond.  

VI. In het grondwater werd in 2007 voor geen van de stoffen uit het NEN 5740-pakket een streef-

waarde overschreden. Twee peilbuizen zijn op bestrijdingsmiddelen geanalyseerd. Deze waren niet 

meetbaar verhoogd.  

 

Bodemkwaliteitskaart, bestrijdingsmiddelen 

Voor Est is een bodemkwaliteitskaart beschikbaar. De Karnheuvelsestraat 16 bevindt op de ontgravings-

kaart in de zone Boomgaard-kas / Landelijk gebeid met Achtergrondwaarde-kwaliteit. De kaart is 

opgenomen in bijlage D1. De bovengrond van het terrein is verdacht voor bestrijdingsmiddelen.  

 

   

2.2 Bodemopbouw 

 

Het onderzoeksterrein ligt op de tijdens het Holoceen gevormde gronden, die worden gerekend tot de 

Westlandformatie. De oorspronkelijke bodem bestaat uit siltige klei. Deze slecht doorlatende deklaag 

heeft een dikte van maximaal 5.0 meter. Daaronder bevindt zich het eerste watervoerend zandpakket. 

Bij het onderzoek is klei aangetroffen, overgaand in zand op 1.5 á 2.5 m-mv.  

 

In één boring is puin waargenomen. Dit is in de bovengrond van boring 1, aan de voorzijde van de loods. 

Het gehalte is als matig gekwalificeerd, met bijmenging van wat kool. Asbestverdachte materialen zoals 

plaatjes of scherven zijn nergens aangetroffen. Voor de volledigheid is een mengmonster van de 

puinhoudende grond geanalyseerd op asbest.  

 

Het maaiveld van de locatie bevindt zich op ongeveer 3.4 meter boven NAP. Ten tijde van het onderzoek 

bevond het grondwater zich op circa 1.3 m-mv. De stromingsrichting van het freatisch grondwater is 

westelijk. De locatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied. 
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3. Opzet en invulling van het onderzoek 
 

 

3.1 Onderzoekstrategie 

 

Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie is de bijlage ONV van de NEN 5740 (Strategie bij 

verkennend onderzoek) als richtlijn gehanteerd. Het aantal boringen en de locaties ervan is afgestemd 

op het doel van het onderzoek; het vaststellen van de algemene bodemkwaliteit van het terrein in het 

kader van de herinrichting. Voor het asbest-onderzoek is § 6.4.5 van de NEN 5707 aangehouden.  

 

3.2  Veldwerk onderzoek 

 

Voorafgaand aan het veldwerk is een KLIC-melding gedaan en is het terrein geïnspecteerd. De boringen 

en de bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd volgens de BRL-protocollen 2001, 2002 en 2018. Het 

veldwerk is uitgevoerd op 9 april 2018.  

Er zijn negentien boringen en een peilbuis geplaatst, tot een diepte van maximaal 3.0 m-mv. Het veld-

werk is uitgevoerd door John Hol (Geldermalsen), erkend veldwerker voor deze protocollen. Zie daarvoor 

ook www.rwsleefomgeving.nl/ onderwerpen/bodemondergrond/ erkenningen/zoekmenu/. 

 

De boringen 1 tot en met 7 en 19 zijn aan de voorzijde van het terrein geplaatst, rond de loods. De 

overige boringen staan in de contour van de voormalige kas.  

Boring 4, naast de dieseltank, is afgewerkt met een peilbuis met een filter van 1.8 tot 2.8 m-mv, bij een 

grondwaterstand van 1.3 m-mv. Bij de bemonstering van de peilbuis op 17 april zijn de pH, troebelheid 

en de geleidbaarheid bepaald. De locaties van de boringen en peilbuis zijn terug te vinden in de schets 

in bijlage F.  

 

Asbest 

Het veldwerk voor het asbestonderzoek is uitgevoerd volgens het BRL-protocol 2001 en 2018. 

Voorafgaand aan het onderzoek is het terrein visueel geïnspecteerd. Verdeeld over de locatie zijn 15 

inspectiegaten gegraven. De locaties zijn terug te vinden in bijlage F. Het monsternameplan- en 

formulier is opgenomen in bijlage E. In het veld zijn de onderstaande mengmonsters samengesteld.   

 

tabel 1: deellocaties, inspectiegaten 

gaten waar m-mv monster 

gat 1 voorzijde loods (boring 1) 0.2-0.5 mm A, 16.0 kg 

gat 2 - 7 contour kas 0.15 mm B, 15.3 kg 

gat 8 - 15 contour kas 0.15 mm C, 15.9 kg  

 

 Voor het veldwerk zijn onder andere een spade, een hark en zeef gebruikt. Het veldwerk heeft uit de 

volgende werkzaamheden bestaan. 

• Uitzetten van de inspectiegaten, 

• Het materiaal uit de gaten is uitgeharkt. Daarbij is een scheiding gemaakt tussen de fijne en grove 

fractie.   

• Van de contour van de voormalige kas is de bovenste 0.15 m-mv bemonsterd. Deze laag wordt 

onder andere als gevolg van de sloop van de kas als meest verdacht (of minst onverdacht) 

beschouwd.  

• Er is nergens asbest-verdacht plaat)materiaal gevonden. Dat komt overeen met de resultaten van 

het eerdere bodemonderzoek. 

 
 

http://www.rwsleefomgeving.nl/%20onderwerpen/bodemondergrond/%20erkenningen/zoekmenu/
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3.3  Zintuiglijke waarnemingen, chemisch onderzoek 

 

Bij alle boringen is de grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen en verdachte 

afwijkingen. De bodem ter plaatse bestaat uit siltige klei, overgaand in zand op 1.5 á 2.5 m-mv. In één 

boring is puin waargenomen. Deze staat aan de voorzijde van de loods. Het gehalte aan bodemvreemd is 

als matig gekwalificeerd. Asbestverdachte materialen zoals plaatjes of scherven zijn nergens aangetrof-

fen. De bodem is als volgt opgebouwd: 
 

tabel 2: Schematische weergave bodemopbouw  

m-mv grondsoort opmerkingen  kleur 

0.1 - 0.5  zand / klei geroerd, lokaal puin bruingrijs  
0.5 - 1.5  klei  - lichtbruin 
1.5 - 2.5  zand / klei  - grijsbruin 
2.5 - 3.0  zand roest licht bruingrijs 

 

 

De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage C. Op basis van de doelstelling van het onderzoek en 

de bodemopbouw zijn acht representatieve grond(meng)monsters samengesteld. Tabel 3 bevat een 

overzicht van de samengestelde (meng)monsters en uitgevoerde analyses. 

 

tabel 3: boringen, peilbuizen en analyses 

nr boringen / peilbuis   m-mv NEN analyses 

1 B1 zand, puin 0.2 - 0.5 NEN 5740 grond  
2 B5, 7, 9 ,en 11 klei 0.0 - 0.4 NEN 5740 grond + OCB's 
3 B13, 15, 17 en 19 klei 0.0 - 0.3 NEN 5740 grond + OCB's 
4 B1, 4, 8, 12 en 16 klei 0.4 - 1.0 NEN 5740 grond 
5 B4, 6, 12 en 14 klei 0.0 - 0.4 NEN 5740 grond + OCB's 

6 mm A zand, puin 0.2 - 0.5 NEN 5898, asbest grond 
7 mm B kleiig 0.15 NEN 5898, asbest grond 
8 mm C kleiig 0.15 NEN 5898, asbest grond 

     
9 pb 4, tank grondwater  1.8 - 2.8 NEN 5740 grondwater  

 
 
  NEN-pakket grond AS3000 (stap 1) 

- droge stof, lutum en organische stof, 

- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 

- PAK (PAK's 10 VROM), 

- PCB´s en minerale olie. 

 

   NEN-pakket grondwater AS3000 (stap 2) 

- zuurgraad (pH), 

- metalen (barium, cadmium, molybdeen, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel en zink), 

- vluchtige aromaten ( benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen) en minerale olie, 

- vluchtige chloorkoolwaterstoffen  (1,2-dichloorethaan, cis 1,2-dichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 

   tetrachloormethaan, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2- trichloorethaan, trichlooretheen (tri), trichloormethaan  
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4.   Analyse, toetsing en interpretatie 
 

 

4.1 Analyseresultaten grond 

 

De analysecertificaten van de grondmonsters en de toetsing zijn bijgevoegd in bijlage B1. De toetsing is 

uitgevoerd conform de BoToVa-systematiek (Bodem Toets & Validatieservice). In de tabel zijn de naar 

standaard bodem omgerekende gehaltes opgenomen. De locaties van de boringen zijn terug te vinden 

in bijlage F. 

 

tabel 4 : Analyses en toets grond (mg/kg ds), omgerekend naar standaard bodem 

boring B1 5, 7, 9, 11 13, 15, 17, 19 AW TW IW 1, 4, 8, 12, 16 4, 6, 12, 14 
m-mv 0.2-0.5 0-0.4 0-0.3    0.4-1.0 0-0.4 
bodemvreemd matig p - -    - - 

org.stof (%) 6.1 3.6 3.2    1.1 1.0 
droge stof (%) 84.3 81.7 82    81 91.3 
lutum (%) 2.0 18.3 19.2    26.7 1.0 

zware metalen         
barium   -  -    -  
cadmium  0.77 • 0.64 • 0.62 • 0.6 6.8  -  
kobalt 15.5 • -  - 15 103  -  
koper - -  -    -  
kwik 0.17 • -  - 0.15 18.1  -  
lood - -  -    -  
molybdeen - -  -    -  
nikkel - 36 •  - 35 67  -  
zink 146 • -  - 140 430  -  

PAK (10VROM) - -  -    -  

bestrijdingsmidd         
som DDD  0.006 0.007 0.02    - 
som DDE  0.035 0.036 0.1    0.016 
som DDT  0.016 0.017 0.2    0.005 
som drins   -  -     - 
som OCB's  0.086 0.093 0.4    0.046 

PCB´s  - - - 0.02 0.51   -  

olie C10-C40 1.393 • -  - 190 2600   -  

indicatief AW AW AW    AW  

-   :  geen overschrijding van de achtergrondwaarde, 
•   :  lichte verhoging, overschrijding van de achtergrondwaarde (AW), 
•• :   matige verhoging, overschrijding van de tussenwaarde (TW). 

 

 

In de bovengrond van de locatie aan de Karnheuvelsestraat zijn cadmium en nikkel licht verhoogd. In de 

twee ondergrond-mengmonsters wordt voor geen van de stoffen uit het NEN 5740-pakket een 

Achtergrondwaarde overschreden.  

 

Puinhoudende grond boring 1 

De kool- en puinhoudende bovengrond van boring 1 aan de voorzijde van de loods is maximaal licht 

verontreinigd. De kwaliteit van de grond wijkt nauwelijks af van de overige grond. De aanwezigheid van 

het puin resulteert dus niet in daadwerkelijke verontreiniging.   

 

Bestrijdingsmiddelen  

Van de bestrijdingsmiddelen zijn DDD, DDE en DDT meetbaar aanwezig in de bovengrond, maar de 

gehaltes liggen onder de Achtergrondwaarde.  
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Olie, dieseltank 

Zintuiglijk zijn geen sporen van olie gevonden in de boven- of ondergrond ter plaatse van de (lege) 

dieseltank naast de loods.  

Bij het eerdere onderzoek van Verhoeve Milieu BV op deze locatie was de grond ter plaatse van de tank 

analytisch schoon. Op basis daarvan is nu volstaan met analyse van het grondwater ter plaatse op olie 

en aromaten en alleen een zintuiglijke beoordeling van de grond.  
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4.2 Resultaten asbest 
 

Het asbest-onderzoek betreft het puinhoudende bovengrond-zand aan de voorzijde van de loods en de 

toplaag van de contour van de voormalige kas. Het asbest-analysecertificaat is te vinden in bijlage B2. 

Er is bij de analyse onderscheid gemaakt in hecht-gebonden en niet-hechtgebonden asbest. Het laatste 

bestaat uit losse vezels en is de meest risicovolle. Het hecht-gebonden asbest is plaatmateriaal, 

waarvan losse vezels vrijkomen als het bewerkt wordt (zagen, snijden).  

 

tabel 5 : Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kg ds) 

monster m-mv aantal deeltjes gewogen gehalte visueel asbest gewicht asbest tot, gewogen 

  < 20 mm   <20 mm >20 mm > 20 mm, mg mg/kg ds  

mm A  0.5   nul <0.1 mg/kg ds  nee  - < 0.1 mg/kg ds 

mm B  0.15   nul <0.1 mg/kg ds  nee  - < 0.1 mg/kg ds 

mm C  0.15   nul <0.9 mg/kg ds  nee  - < 0.9 mg/kg ds 

 

 

Asbest, gewogen gehalte 

Asbest mm, < 20 mm 

Analytisch is door het lab geen asbest kleiner dan 20 mm aangetoond in de mengmonsters.   

 

Asbest mm, >20 mm 

Visueel is nergens asbestverdacht (plaat)materiaal gevonden in of op de grond op het terrein aan de 

Karnheuvelsestraat 16. 

 

Conclusie 

Asbest is zowel visueel als analytisch niet aantoonbaar in de puinhoudende grond van het terrein van de 

loods en voormalige kas in Est. Deze conclusie sluit aan bij de resultaten van het eerdere bodem-

onderzoek van Verhoeve Milieu BV van mei 2007. 
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4.3   Analyseresultaten grondwater 
 

De analysecertificaten van de grondwatermonsters en de toetsing zijn bijgevoegd in bijlage B1. De 

locatie van de peilbuis is te vinden in de schets in bijlage F. De toetsing is uitgevoerd conform de 

BoToVa-systematiek (Bodem Toets & Validatieservice).  
 

tabel 6 : analyseresultaten grondwater (μgl) 

peilbuis pb 4 streef- tussen- interventiewaarde  
m-mv 1.8-2.8    
2018 17 april     

pH  6.95    
geleidbaarheid (μS/cm)  640    
grondwater, cm-mv  134    
troebelheid, NTU  10.1    

molybdeen  -    
cadmium  -    
barium   -    
koper  -    
kobalt  -    
lood  -    
nikkel  -    
zink  0    
kwik   -    

vluchtige aromaten     
benzeen  -    
tolueen  -    
ethylbenzeen  -    
xylenen  -    
naftaleen  -    

vl. chl. koolwaterstoffen     
1,2-dichloorethaan  -    
cis1,2-dichlooretheen  -    
tetrachlooretheen  -    
tetrachloormethaan  -    
1,1,1-trichloorethaan  -    
1,1,2-trichloorethaan  -    
trichlooretheen  -    
dichloorbenzenen  -    
chloorbenzenen  -    
monochloorbenzeen  -    

minerale olie C10 - C40   -    

-   :   geen overschrijding van de streefwaarde, 
•   :   lichte verhoging, overschrijding van de streefwaarde. 

 

 

Het grondwater staat aan de Karnheuvelsestraat op 1.3 m-mv. De pH, EC en troebelheid van het water 

kunnen als normaal worden beschouwd.  

 

Het grondwater is niet verontreinigd. Voor geen van de stoffen uit het NEN 5740-pakket wordt een 

streefwaarde overschreden, zelfs niet voor barium of nikkel. Ook bij het onderzoek van Verhoeve Milieu 

BV in 2007 was het grondwater geheel schoon.  
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5 Conclusie en aanbevelingen 

 

 

Op 9 april 2018 is in opdracht van Van den Heuvel Projectontwikkeling en Beheer BV te Langerak 

bodemonderzoek inclusief asbest uitgevoerd op het terrein aan de Karnheuvelsestraat 16 in Est, 

Gemeente Neerijnen. Kadastrale gegevens van het terrein zijn Est en Opijnen E, nummer 756 en 757.   

   

Op het terrein staat een loods. Tot vorig jaar stond er een grote kas achter de loods. Aanleiding voor het 

onderzoek is de ontwikkeling van de locatie met enkele vrijstaande woningen. Het onderzochte terrein 

heeft een oppervlak van 7.000 m².  

In mei 2007 is bodemonderzoek inclusief asbest op de locatie uitgevoerd door Verhoeve Milieu BV. 

Daarbij is geen verontreiniging boven de tussenwaarde geconstateerd in grond en grondwater. Wat 

eventuele verontreiniging betreft zijn nu als verdacht beschouwd: 

I. Naast de loods staat een bovengrondse dieseltank in een lekbak, 

II. De bovengrond van het terrein is algemeen verdacht voor bestrijdingsmiddelen, 

III. Het zand van de bovengrond voor de loods is lokaal puinhoudend. Deze grond is verdacht voor 

asbest. Ter verificatie van eventueel asbest binnen de contour van de voormalige kas zijn van de 

toplaag aldaar twee mengmonsters geanalyseerd op asbest.  

   

Er zijn 19 boringen en een peilbuis geplaatst tot maximaal 3.0 m-mv. Het grondwater stond op het 

moment van het onderzoek op 1.3 m-mv. Grond en grondwater zijn geanalyseerd op het NEN 5740-

pakket en bestrijdingsmiddelen.  

 

5.1 Conclusies 

 

De bodem ter plaatse bestaat uit siltige klei, overgaand in zand op 1.5 á 2.5 m-mv. In één boring is puin 

waargenomen. Dit is in de bovengrond van een boring aan de voorzijde van de loods. Deze grond is 

separaat geanalyseerd op het NEN 5740-pakket. Asbestverdachte materialen zoals plaatjes of scherven 

zijn nergens aangetroffen.  

 

Grond 

In de bovengrond van de locatie aan de Karnheuvelsestraat zijn cadmium en nikkel licht verhoogd. In de 

twee ondergrond-mengmonsters is voor geen van de stoffen uit het NEN 5740-pakket een Achtergrond-

waarde overschreden. De kool- en puinhoudende bovengrond van de boring aan de voorzijde van de 

loods is licht verontreinigd met olie en enkele metalen. De kwaliteit van deze grond wijkt nauwelijks af 

van de overige grond. De aanwezigheid van het puin resulteert dus niet in daadwerkelijke verontreini-

ging.   

Van de bestrijdingsmiddelen zijn DDD, DDE en DDT meetbaar aanwezig in de bovengrond, maar de 

gehaltes liggen onder de Achtergrondwaarde.  

 

Zintuiglijk zijn geen sporen van olie gevonden in de boven- of ondergrond ter plaatse van de dieseltank 

naast de loods. Bij het eerdere onderzoek van Verhoeve Milieu BV op deze locatie was de grond ter 

plaatse van de tank analytisch schoon.  

 

Asbest 

Voor het asbest-onderzoek zijn drie mengmonsters samengesteld. Dat is er één van de puinhoudende 

grond aan de voorzijde van de loods en twee van de toplaag van de contour van de gesloopte kas. 

Zowel visueel als analytisch is asbest niet aantoonbaar in deze grond.  
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Grondwater 

De peilbuis staat direct naast de bovengrondse dieseltank. In het grondwater wordt voor geen van de 

stoffen uit het NEN 5740-pakket een streefwaarde overschreden, ook niet voor olie en aromaten.  

 

Conclusie 

De kwaliteit van grond en grondwater zijn sinds het bodemonderzoek van Verhoeve Milieu BV in mei 

2007 niet veranderd. De algemene bodemkwaliteit is geen belemmering voor de voorgenomen 

ontwikkeling van het terrein. Bevoegd gezag bij de beoordeling van onderhavig rapport en eventuele 

grondverzet voor de ontwikkeling is Omgevingsdienst Rivierenland, namens Gemeente Neerijnen.  

 

 

5.2 Betrouwbaarheid 

 

Linge Milieu streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Het onderhavig 

onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden 

en Kwalibo. De resultaten van het onderzoek zijn echter gebaseerd op een beperkt aantal boringen en 

analyses.  

Het in Est uitgevoerde bodemonderzoek is een momentopname. Naarmate de periode tussen de 

uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voorzichtigheid 

betracht dienen te worden bij het gebruik van de resultaten van dit rapport.  



 

 

Bijlage A: Toelichting onderzoek 

 
Toetsing van de analyseresultaten wordt uitgevoerd met behulp van de Botova-systematiek (Bodem Toets 

& Validatieservice). Deze richtlijn is van kracht sinds 1 november 2013, ter vervanging van toetsings-

richtlijnen, die tot die tijd werden gehanteerd voor diverse toepassingen.   

 

Achtergrondwaarde  

De achtergrondgehaltes voor Nederlandse bodems of detectielimiet van de toegepaste analysemethode. 
De streefwaarden kunnen worden beschouwd als indicatieve concentratieniveaus, waarboven wel en 
waaronder geen sprake is van aantoonbare verontreiniging. De streefwaarden zijn afhankelijk gesteld van 

het organische stof- en lutum(klei)gehalte, zodat bodemtypecorrectie kan worden toegepast. 
 
Criterium voor nader onderzoek, tussenwaarde  

In het kader van de Wet bodembescherming wordt nader onderzoek op korte termijn wenselijk geacht als 
er sprake kan zijn van een ernstig gevaar voor vermindering van de functionele eigenschappen die de 
bodem voor mens, plant of dier heeft. Wanneer de concentratie van één of meer stoffen het criterium voor 
nader onderzoek overschrijdt, wordt aangenomen dat in principe sprake kan zijn van dergelijk risico. Of dit 
inderdaad het geval is, wordt vastgesteld in het nader onderzoek. Overigens kan afhankelijk van de 
situatie, ook gehalten lager dan dit criterium een nader onderzoek gewenst zijn. 

 
Interventiewaarde 

De interventiewaarden geven het concentratieniveau aan voor verontreinigingen in grond en grondwater 
aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten boven de interventiewaarde is 
sprake van (een geval van) ernstige bodemverontreiniging. De interventiewaarden zijn vastgesteld voor 
grond/sediment en grondwater en gelden voor land- en waterbodems. 
Voor de interventiewaarden geldt dat zowel ze humaan- als ecotoxicologisch onderbouwd zijn. Verder 
geldt dat ze gedimensioneerd zijn, om in geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient het 
gemiddelde aangetroffen gehalte minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger te zijn dan de 
interventiewaarden. De waarden zijn afhankelijk van het organisch stof- en lutumgehalte, hetgeen is 
vastgelegd in zogenaamde bodemtypecorrectieformules. 
Als een geval van ernstige verontreiniging geconstateerd is, dient saneringsonderzoek uitgevoerd te 
worden. Bij lagere concentraties is de urgentie van een saneringsonderzoek minder groot, maar in 
bepaalde gevallen kan het echter toch wenselijk zijn het saneringsonderzoek niet te lang uit te stellen. 

 
Veldwerk 
 
Ruimtelijke verdeling boringen/peilbuizen 

Als er sprake is van onverdacht terrein worden de boringen ruimtelijk evenredig verdeeld. Van een 
verdachte locatie is sprake als er op die plaats activiteiten plaatsvinden of in het verleden plaats hebben 
gevonden, die kunnen leiden tot verontreiniging, ofwel als in de toekomst activiteiten gaan worden 
uitgevoerd die tot verontreiniging kunnen leiden. 
Het aantal boringen is afhankelijk van de oppervlakte van de (verdachte) locatie en van de mogelijke 
verspreiding. In veel gevallen wordt gekozen voor een gecombineerde onderzoeksstrategie: de 
bodemkwaliteit voor het gehele terrein wordt bepaald volgens de strategie voor een onverdacht of 
homogeen verdacht terrein, terwijl verdachte locaties apart worden onderzocht.  
 
Bemonstering 

Meestal worden boringen handmatig gezet met een zogenaamde edelmanboor. In andere gevallen wordt 
gebruik gemaakt van een puin- of pulsboor. Soms is een verharding aanwezig die niet tijdelijk verwijderd 
kan worden: in beton- of asfaltverhardingen worden met een diamantboor gaten geboord om de 
onderliggende bodem te kunnen bereiken. Regelmatig komt het voor dat losse verhardingsmaterialen zijn 
aangebracht (met name puin). Om die reden moeten boringen soms (gedeeltelijk) worden uitgevoerd met 
een slagguts, een ramguts of een compressorhamer. 



 

 

In één of meer boorgaten worden peilbuizen geplaatst om grondwatermonsters te kunnen nemen. 
Peilbuizen zijn PVC of HDPE buizen die over een lengte van één of twee meter zijn geperforeerd. Het 
filterdeel wordt zo afgesteld dat grondwater van een specifieke diepte wordt bemonsterd. Voor het 
afpompen en bemonsteren wordt gebruik gemaakt van een slangenpomp of een kunststof slang met 
pulsklep. 
In het veld wordt van elke onderscheiden bodemlaag een grondmonster genomen, met dien verstande dat 
afwijkende of verontreinigde bodemlagen apart worden bemonsterd. De maximale laagdikte per monster is 
50 cm. De grondmonsters worden verpakt in glazen potten die volledig worden gevuld en worden 
afgesloten met neopreen deksels. De monsters worden gekoeld bewaard.  
Voor het verkrijgen van een representatief grondwatermonster wordt de peilbuis gespoeld, direct na 
plaatsing en voorafgaand aan de bemonstering. Bemonstering vindt in principe plaats na minimaal een 
week standtijd.  
 
Zintuiglijk onderzoek 

In het veld wordt grond opgeboord en grondwater opgepompt. De resultaten van het zintuiglijk onderzoek 
worden opgenomen in het rapport. Mede op basis van deze resultaten wordt beslist welke monsters op 
welke chemische stoffen worden geanalyseerd. Het zintuiglijk onderzoek is te splitsen in:  
 
▪ Lithologisch onderzoek, waarbij de opgeboorde grondsoorten worden geclassificeerd. Dit is onder 

andere nodig omdat de natuurlijke achtergrondconcentraties van stoffen verschillen per grondsoort. 
Ook de adsorptie van stoffen aan bodemdeeltjes en daarmee de snelheid van verspreiding van 
verontreinigingen varieert met de grondsoort. 

▪ Onderzoek naar verontreiniging, waarbij waarneembare afwijkingen in of aan het bodemmateriaal 
worden beschreven. Hierbij wordt gezocht naar zichtbaar bodemvreemd materiaal zoals puin en afval, 
en naar geuren van bodemvreemd materiaal, zoals olie en oplosmiddelen. 

 
 
Waarnemen minerale olie en vluchtige aromaten 

De eigenschappen van olie kunnen sterk variëren. Zogenoemde zware oliën (lange koolstofketens) zijn 
niet of slecht te ruiken. Bij twijfel wordt vaak gebruik gemaakt van de 'oliepanmethode'. Daarbij wordt de 
grond verkruimeld in een schaal met water. Het verschijnen van een oliefilm op het water is een teken dat 
er olie in de grond aanwezig kan zijn. Dit kan dan worden gecontroleerd met een analyse. 
 
 

Chemisch onderzoek 

Indien bij het zintuiglijk onderzoek in overeenkomende bodemlagen uit verschillende boringen geen 
afwijkingen worden aangetroffen, mogen mengmonsters worden samengesteld van maximaal tien 
monsters. Voor chemische analyse op mengmonsters wordt gekozen om zoveel mogelijk informatie te 
verkrijgen tegen relatief beperkte analysekosten. Het risico hierbij is dat in het mengmonster een 
lichte/matige/sterke verontreiniging wordt aangetroffen, waarbij niet duidelijk is of alle monsters in dezelfde 
mate zijn verontreinigd, ofwel dat één of enkele monsters relatief sterk zijn verontreinigd. Indien een 
dergelijke situatie optreedt, dan worden in principe de individuele monsters van waaruit dat mengmonster 
was samengesteld, geanalyseerd op de betreffende stof. Op die manier wordt vastgesteld hoe de 
verontreiniging is verdeeld over de monsters. 
In principe wordt overgegaan op het uitsplitsen van mengmonsters als de tussenwaarde wordt 
overschreden. ls er sprake is van een onverdacht terrein worden minimaal twee grondmengmonsters en 
één grondwatermonster geanalyseerd op een breed scala aan stoffen. Dit zijn de zogeheten NEN-
analysepakketten. Als er sprake is van aandachtspunten waarbij bekend is om welke verontreinigende 
stoffen het gaat, of indien het onderzoek wordt uitgevoerd om de nulsituatie te bepalen, worden de 
betreffende monsters onderzocht op de relevante stoffen. In het kader van het chemisch onderzoek 
worden in het algemeen monsters die tijdens het zintuiglijk onderzoek als afwijkend zijn beoordeeld, niet 
gemengd. Wel wordt met mengmonsters gewerkt indien een homogene afwijkende laag wordt 
aangetroffen, bijvoorbeeld een puinhoudende verhardingslaag. Grondwatermonsters worden in principe 
nooit gemengd. Voor het chemisch onderzoek worden de grond- en grondwatermonsters aangeleverd bij 
een onafhankelijk STERLAB laboratorium.  



bijlage B1 

 

  

 

analyseresultaten NEN 5740   

karnheuvelsestraat Est 

  

april 2018 

 

  



T.a.v. John Hol
Poppelenburgerstraat 52
4191 ZT  GELDERMALSEN

Datum: 17-Apr-2018

Linge Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Apr-2018

Karneheuvelstraat 16 Est

18-2046ES
2018050317/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Karneheuvelstraat 16 Est

1 2 3 4 5

John 1/3

18-2046ES

Analysecertificaat

17-Apr-2018/07:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Apr-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018050317/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Q UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 84.3% (m/m) 81.7 82.0 81.0 82.0Droge stof

S
1)

6.1% (m/m) ds 3.6 3.2 1.1 4.7Organische stof

93.7% (m/m) ds 95.1 95.5 97.0 94.9Gloeirest

S 2.0% (m/m) ds 18.3 19.2 26.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 110mg/kg ds 140 160 150Barium (Ba)

S 0.53mg/kg ds 0.49 0.48 0.23Cadmium (Cd)

S 4.4mg/kg ds 11 12 12Kobalt (Co)

S 9.4mg/kg ds 20 19 17Koper (Cu)

S 0.12mg/kg ds 0.055 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

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

S 9.3mg/kg ds 29 29 33Nikkel (Ni)

S 26mg/kg ds 37 29 20Lood (Pb)

S 68mg/kg ds 97 90 72Zink (Zn)

Minerale olie

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

5.9mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

25mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

230mg/kg ds <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

320mg/kg ds 12 8.7 5.6Minerale olie (C30-C35)

270mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 850mg/kg ds <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010alfa-HCH

1

2

3

4

5

1-01>B1 (18-50)

5-01, 7-01, 9-01, 11-01>B5+7+9+11  (0-40)

13-01, 15-01, 17-01, 19-01>B13+15+17+19 (0-30)

1-02, 4-02, 8-02, 12-02, 16-02>B1+4+8+12+16 (40-90 30-80 50-100)

4-01, 6-01, 12-01, 14-01>B4+6+12+14 (0-30 0-40) 10041520

10041519

10041518

10041517

10041516

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Apr-2018

09-Apr-2018

09-Apr-2018

09-Apr-2018

09-Apr-2018

M: MCERTS erkend



Karneheuvelstraat 16 Est

1 2 3 4 5

John 2/3

18-2046ES

Analysecertificaat

17-Apr-2018/07:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Apr-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018050317/1Certificaatnummer/Versie

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010beta-HCH

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010gamma-HCH

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010delta-HCH

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Hexachloorbenzeen

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloor

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Hexachloorbutadieen

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Aldrin

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Dieldrin

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Endrin

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Isodrin

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Telodrin

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S mg/kg ds <0.0020 <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010o,p'-DDT

S mg/kg ds 0.0050 0.0046 0.0017p,p'-DDT

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010o,p'-DDE

S mg/kg ds 0.012 0.011 0.0067p,p'-DDE

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010o,p'-DDD

S mg/kg ds 0.0015 0.0016 <0.0010p,p'-DDD

S
2)2)2)

mg/kg ds 0.0021 0.0021 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)

mg/kg ds 0.0021 0.0021 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)

mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
2)

mg/kg ds 0.0022 0.0023 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.013 0.011 0.0074DDE (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.0057 0.0053 0.0024DDT (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.021 0.019 0.011DDX (som) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

1-01>B1 (18-50)

5-01, 7-01, 9-01, 11-01>B5+7+9+11  (0-40)

13-01, 15-01, 17-01, 19-01>B13+15+17+19 (0-30)

1-02, 4-02, 8-02, 12-02, 16-02>B1+4+8+12+16 (40-90 30-80 50-100)

4-01, 6-01, 12-01, 14-01>B4+6+12+14 (0-30 0-40) 10041520

10041519

10041518

10041517

10041516
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BIC: BNPANL2A
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Apr-2018

09-Apr-2018

09-Apr-2018

09-Apr-2018

09-Apr-2018

M: MCERTS erkend



Karneheuvelstraat 16 Est

1 2 3 4 5

John 3/3

18-2046ES

Analysecertificaat

17-Apr-2018/07:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Apr-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018050317/1Certificaatnummer/Versie

S
2)2)2)

mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.031 0.029 0.022OCB (som) LB (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.033 0.031 0.023OCB (som) WB (factor 0,7)

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

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

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

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

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

S
2)2)2)2)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.14mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S 0.059mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.062mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.070mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
2)2)2)

0.55mg/kg ds 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

1-01>B1 (18-50)

5-01, 7-01, 9-01, 11-01>B5+7+9+11  (0-40)

13-01, 15-01, 17-01, 19-01>B13+15+17+19 (0-30)

1-02, 4-02, 8-02, 12-02, 16-02>B1+4+8+12+16 (40-90 30-80 50-100)

4-01, 6-01, 12-01, 14-01>B4+6+12+14 (0-30 0-40) 10041520

10041519

10041518

10041517

10041516
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Apr-2018

09-Apr-2018

09-Apr-2018

09-Apr-2018

09-Apr-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018050317/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1-01>B1 (18-50) 10041516 1  18  50 05354196801-01

5-01, 7-01, 9-01, 11-01>B5+7+9+11  (0-40) 10041517 11  0  30 053541987811-01

 10041517 5  0  40 05354196695-01

 10041517 7  0  40 05354196717-01

 10041517 9  0  40 05354198799-01

13-01, 15-01, 17-01, 19-01>B13+15+17+19 (0-30) 10041518 19  0  30 053541974019-01

 10041518 13  0  30 053541988313-01

 10041518 15  0  30 053541988715-01

 10041518 17  0  30 053541988817-01

1-02, 4-02, 8-02, 12-02, 16-02>B1+4+8+12+16 (40-90 10041519 1  50  100 05354196791-02

 10041519 4  40  90 05354196734-02

 10041519 8  40  90 05354196678-02

 10041519 12  30  80 053541988012-02

 10041519 16  30  80 053541988616-02

4-01, 6-01, 12-01, 14-01>B4+6+12+14 (0-30 0-40) 10041520 4  0  40 05354196724-01

 10041520 6  0  40 05354196706-01

 10041520 12  0  30 053541988112-01

 10041520 14  0  30 053541988214-01
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018050317/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018050317/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10041516
Certificate no.:2018050317
Sample description.: 1-01>B1 (18-50)
 V
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18-2046ES

Karneheuvelstraat 16 Est

09-04-2018

John

2018050317

B1 GSSD toets 5, 7, 9, 11 GSSD toets 13, 15, 17, 19 GSSD toets

m-mv 0.2-0.5 0-0.4 0-0.3

2 18,3 19,2

uitgevoerd

% (m/m) 84,3 84,3 81,7 81,7 82 82

% (m/m) ds 6,1 6,1 3,6 3,6 3,2 3,2

% (m/m) ds 93,7 95,1 95,5

% (m/m) ds 2 2 18,3 18,3 19,2 19,2

Metalen

mg/kg ds 110 426,3 140 178,6 160 196,8

mg/kg ds 0,53 0,7675 * 0,49 0,6372 * 0,48 0,6263 *

mg/kg ds 4,4 15,47 * 11 13,9 - 12 14,64 -

mg/kg ds 9,4 17,04 - 20 25,59 - 19 24,05 -

mg/kg ds 0,12 0,1669 * 0,055 0,0619 - <0,050 0,039 -

mg/kg ds <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 -

mg/kg ds 9,3 27,13 - 29 35,87 * 29 34,76 -

mg/kg ds 26 38,04 - 37 43,74 - 29 34,05 -

mg/kg ds 68 146,1 * 97 123,1 - 90 112,1 -

Minerale olie

mg/kg ds 850 1393 * <35 68,06 - <35 76,56 -

PCB

mg/kg ds <0,001 0,0011 <0,001 0,0019 <0,001 0,0021

mg/kg ds <0,001 0,0011 <0,001 0,0019 <0,001 0,0021

mg/kg ds <0,001 0,0011 <0,001 0,0019 <0,001 0,0021

mg/kg ds <0,001 0,0011 <0,001 0,0019 <0,001 0,0021

mg/kg ds <0,001 0,0011 <0,001 0,0019 <0,001 0,0021

mg/kg ds <0,001 0,0011 <0,001 0,0019 <0,001 0,0021

mg/kg ds <0,001 0,0011 <0,001 0,0019 <0,001 0,0021

mg/kg ds 0,0049 0,008 - 0,0049 0,0136 - 0,0049 0,0153 -

PAK

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,05 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,05 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,05 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,14 0,14 <0,05 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,059 0,059 <0,05 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,062 0,062 <0,05 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,05 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,05 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,07 0,07 <0,05 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,05 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,55 0,541 - 0,35 0,35 - 0,35 0,35 -

bestrijdingsmiddelen

mg/kg ds <0,001 0,0019 - <0,001 0,0021 -

mg/kg ds <0,001 0,0019 - <0,001 0,0021 -

mg/kg ds <0,001 0,0019 - <0,001 0,0021 -

mg/kg ds <0,001 0,0019 <0,001 0,0021

mg/kg ds <0,001 0,0019 - <0,001 0,0021 -

mg/kg ds <0,001 0,0019 - <0,001 0,0021 -

mg/kg ds <0,001 0,0019 <0,001 0,0021

mg/kg ds <0,001 0,0019 <0,001 0,0021

mg/kg ds <0,001 0,0019 - <0,001 0,0021 -

Certificaatnummer

boring

lutum

BoToVa T12 Toets Wbb grond

projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer

Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm 

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

olie totaal (C10-C40)

PCB 28

PCB 52

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Chryseen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB som factor 0.7

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

delta-HCH

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen



mg/kg ds <0,001 0,0019 <0,001 0,0021

mg/kg ds <0,001 0,0019 <0,001 0,0021

mg/kg ds <0,001 0,0019 <0,001 0,0021

mg/kg ds <0,001 0,0019 <0,001 0,0021

mg/kg ds <0,001 0,0019 <0,001 0,0021

mg/kg ds <0,001 0,0019 - <0,001 0,0021 -

mg/kg ds <0,001 0,0019 <0,001 0,0021

mg/kg ds <0,002 0,0038 <0,002 0,0043

mg/kg ds <0,001 0,0019 <0,001 0,0021

mg/kg ds <0,001 0,0019 <0,001 0,0021

mg/kg ds <0,001 0,0019 <0,001 0,0021

mg/kg ds 0,005 0,0138 0,0046 0,0143

mg/kg ds <0,0010 0,0019 <0,0010 0,0021

mg/kg ds 0,012 0,0333 0,011 0,0343

mg/kg ds <0,0010 0,0019 <0,0010 0,0021

mg/kg ds 0,0015 0,0041 0,0016 0,005

mg/kg ds 0,0021 0,0021

mg/kg ds 0,0021 0,0058 - 0,0021 0,0065 -

mg/kg ds 0,0014 0,0038 - 0,0014 0,0043 -

mg/kg ds 0,0022 0,0061 - 0,0023 0,0071 -

mg/kg ds 0,013 0,0352 - 0,011 0,0365 -

mg/kg ds 0,0057 0,0158 - 0,0053 0,0165 -

mg/kg ds 0,021 0,019

mg/kg ds 0,0014 0,0038 - 0,0014 0,0043 -

mg/kg ds 0,031 0,0863 - 0,029 0,0931 -

mg/kg ds 0,033 0,031

kleiner dan of gelijk aan de AW

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

gamma-Chloordaan

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

beta-Endosulfan

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

DDT (som) (factor 0,7)

o,p'-DDT

p,p'-DDT

o,p'-DDE

p,p'-DDE

o,p'-DDD

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide som factor 0.7

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

*

**

***

-

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

OCB (som) WB (factor 0,7)



18-2046ES

Karneheuvelstraat 16 Est

09-04-2018

John

2018050317

1, 4, 8, 12, 16 GSSD toets 4, 6, 12, 14 GSSD toets

m-mv 0.4-1.0 0-0.4

26,7 2

uitgevoerd

% (m/m) 81 81 82 82

% (m/m) ds 1,1 1,1 4,7 4,7

% (m/m) ds 97 94,9

% (m/m) ds 26,7 26,7

Metalen

mg/kg ds 150 142,2

mg/kg ds 0,23 0,2871 -

mg/kg ds 12 11,4 -

mg/kg ds 17 18,99 -

mg/kg ds <0,050 0,0359 -

mg/kg ds <1,5 1,05 -

mg/kg ds 33 31,47 -

mg/kg ds 20 21,6 -

mg/kg ds 72 75,73 -

Minerale olie

mg/kg ds <35 122,5 -

PCB

mg/kg ds <0,001 0,0035

mg/kg ds <0,001 0,0035

mg/kg ds <0,001 0,0035

mg/kg ds <0,001 0,0035

mg/kg ds <0,001 0,0035

mg/kg ds <0,001 0,0035

mg/kg ds <0,001 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 -

PAK

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 -

bestrijdingsmiddelen

mg/kg ds <0,001 0,0014 -

mg/kg ds <0,001 0,0014 -

mg/kg ds <0,001 0,0014 -

mg/kg ds <0,001 0,0014

mg/kg ds <0,001 0,0014 -

mg/kg ds <0,001 0,0014 -

mg/kg ds <0,001 0,0014

mg/kg ds <0,001 0,0014

mg/kg ds <0,001 0,0014 -

mg/kg ds <0,001 0,0014

mg/kg ds <0,001 0,0014

mg/kg ds <0,001 0,0014

Certificaatnummer

BoToVa T12 Toets Wbb grond

projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer

Kwik (Hg)

boring

lutum

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm 

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

PCB 180

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

olie totaal (C10-C40)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PAK VROM (10) (factor 0,7)

PCB som factor 0.7

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

Endrin

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

delta-HCH

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

Aldrin

Dieldrin



mg/kg ds <0,001 0,0014

mg/kg ds <0,001 0,0014

mg/kg ds <0,001 0,0014 -

mg/kg ds <0,001 0,0014

mg/kg ds <0,002 0,0029

mg/kg ds <0,001 0,0014

mg/kg ds <0,001 0,0014

mg/kg ds <0,001 0,0014

mg/kg ds 0,0017 0,0036

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds 0,0067 0,0142

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds 0,0021

mg/kg ds 0,0021 0,0044 -

mg/kg ds 0,0014 0,0029 -

mg/kg ds 0,0014 0,0029 -

mg/kg ds 0,0074 0,0157 -

mg/kg ds 0,0024 0,0051 -

mg/kg ds 0,011

mg/kg ds 0,0014 0,0029 -

mg/kg ds 0,022 0,0461 -

mg/kg ds 0,023

kleiner dan of gelijk aan de AW

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

o,p'-DDD

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

beta-Endosulfan

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

p,p'-DDT

o,p'-DDE

p,p'-DDE

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide som factor 0.7

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

OCB (som) WB (factor 0,7)

-

*

**

***



T.a.v. Arjan Vlasblom
Poppelenburgerstraat 52
4191 ZT  GELDERMALSEN

Datum: 23-Apr-2018

Linge Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Apr-2018

Karneheuvelstraat 16 Est

18-2046ES
2018055090/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Karneheuvelstraat 16 Est

1

John Hol 1/2

18-2046ES

Analysecertificaat

23-Apr-2018/10:30

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Apr-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018055090/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S <5.0µg/LArseen (As)

S 48µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

1 peilbuis 4 10057033

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Apr-2018

M: MCERTS erkend



Karneheuvelstraat 16 Est

1

John Hol 2/2

18-2046ES

Analysecertificaat

23-Apr-2018/10:30

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Apr-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018055090/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

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

1 peilbuis 4 10057033

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Apr-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018055090/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

peilbuis 4 10057033 06918214834

 10057033 08006388664

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018055090/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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

17294-2

ICP-MSW0421Arseen (As)

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

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

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

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

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



18-2046ES

Karneheuvelstraat 16 Est

17-04-2018

John Hol

2018055090

pb 4 GSSD toets S T I

µg/L <5,0 3,5 - 10 35 60

µg/L 48 48 - 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 15 45 75

µg/L <10 7 - 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,8 40,4 80

µg/L <50 35 - 50 325 600

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Certificaatnummer

Metalen

Arseen (As)

BoToVa T13 Toets Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer

Tolueen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

vl Koolwaterstoffen

Benzeen

Trichlooretheen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

vl halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

Tetrachlooretheen

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

olie totaal (C10-C40)

1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

-

*

**

***

GSSD



bijlage B2 

 

  

 

resultaten asbest 

Est, Neerijnen 

  



T.a.v. John Hol
Poppelenburgerstraat 52
4191 ZT  GELDERMALSEN

Datum: 17-Apr-2018

Linge Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Apr-2018

Karneheuvelstraat 16 Est

18-2046ES
2018050884/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl
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Analysecertificaat
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Apr-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018050884/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)1)

80.6% (m/m) 82.6 84.3Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)2)2)

16.0kg 15.3 15.9In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)

<0.7mg <0.8 <10.9Asbest (som)
2)2)2)

<0.1mg/kg ds <0.1 <0.9Asbest in grond
2)2)2)

<0.1mg/kg ds <0.1 <0.9Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)

<0.1mg/kg ds <0.1 <0.9Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

MA

MB

MC 10043354

10043353

10043352
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Apr-2018

10-Apr-2018

10-Apr-2018

M: MCERTS erkend MP
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MA 10043352 0076820MGMA

MB 10043353 0076819MGMB

MC 10043354 0076045MGMC
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018050884/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Monstercode : 5643902
Uw referentie : MA
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/04/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.G.
Datum geanalyseerd : 17-04-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16030 g
Droge massa aangeleverde monster : 12920 g
Percentage droogrest : 80,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11701,5 91,8 12,6 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 204,2 1,6 144,8 70,91 0 0,0
1-2 mm 155,6 1,2 125,6 80,72 0 0,0
2-4 mm 168,0 1,3 168,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 233,0 1,8 233,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 234,2 1,8 234,2 100,00 0 0,0
>20 mm 46,4 0,4 46,4 100,00 0 0,0
Totaal 12742,9 100,0 964,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,1 0,0 0,0 <0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756557
Project omschrijving : 2018050884-18-2046ES
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZEYM-YKKX-IAYY-XLHI Ref.: 756557_certificaat_v1



Monstercode : 5643903
Uw referentie : MB
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/04/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : P.J.
Datum geanalyseerd : 17-04-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15330 g
Droge massa aangeleverde monster : 12663 g
Percentage droogrest : 82,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11313,1 90,6 12,6 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 128,6 1,0 97,2 75,58 0 0,0
1-2 mm 143,8 1,2 107,2 74,55 0 0,0
2-4 mm 182,2 1,5 182,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 267,8 2,1 267,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 268,6 2,2 268,6 100,00 0 0,0
>20 mm 176,8 1,4 176,8 100,00 0 0,0
Totaal 12480,9 100,0 1112,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,1 0,0 0,1 <0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756557
Project omschrijving : 2018050884-18-2046ES
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZEYM-YKKX-IAYY-XLHI Ref.: 756557_certificaat_v1



Monstercode : 5643904
Uw referentie : MC
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/04/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : S.B.
Datum geanalyseerd : 17-04-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15940 g
Droge massa aangeleverde monster : 13437 g
Percentage droogrest : 84,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12645,8 95,7 10,0 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 84,3 0,6 8,3 9,85 0 0,0
1-2 mm 176,9 1,3 35,6 20,12 0 0,0
2-4 mm 87,2 0,7 87,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 94,9 0,7 94,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 108,4 0,8 108,4 100,00 0 0,0
>20 mm 20,7 0,2 20,7 100,00 0 0,0
Totaal 13218,2 100,0 365,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,9 0,0 0,8 <0,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,9 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756557
Project omschrijving : 2018050884-18-2046ES
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZEYM-YKKX-IAYY-XLHI Ref.: 756557_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756557
Project omschrijving : 2018050884-18-2046ES
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZEYM-YKKX-IAYY-XLHI Ref.: 756557_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5643902 MA MA 0076820MG

5643903 MB MB 0076819MG

5643904 MC MC 0076045MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756557
Project omschrijving : 2018050884-18-2046ES
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZEYM-YKKX-IAYY-XLHI Ref.: 756557_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756557
Project omschrijving : 2018050884-18-2046ES
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZEYM-YKKX-IAYY-XLHI Ref.: 756557_certificaat_v1
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Betekenis van afkortingen

G/g : grind/grindig

Z/z : zand/zandig

L/s : leem/siltig

K/k : klei/kleiig

V/h : veen/humeus

m : mineraal arm

  Overig

W/w : Waterkolom Blinde buis :

Filter :

Grondwaterst. :

Afdichtingen

Bentoniet

Filterzand

Geroerd
monster

:Ongeroerd
monster

:

 
Mate van verontreiniging

: lichte geur

: matige geur

: sterke geur

: uiterste geur

: lichte olie-water reactie

: matige olie-water reactie

: sterke olie-water reactie

: uiterste olie-water reactie

: licht kooldeeltjes

: matig kooldeeltjes

: sterk kooldeeltjes

: uiterst kooldeeltjes

: licht puin

: matig puin

: sterk puin

: uiterst puin

: licht plantenresten

: matig plantenresten

: sterk plantenresten

: uiterst plantenresten



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
18-2046ES Karneheuvelstraat 16 Est 1 voorzijde 9-4-2018

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Linge Milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
erf

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-8; Klinkers
8-18; Straatza

18-50; Matig fijn zand, matig siltig; kooldeeltjes (licht), puin (sterk);
Kleur: donker bruinzwart1-01

50-100; Klei, licht siltig; Kleur: grijsbruin

1-02

100-150; Klei, licht siltig; Kleur: lichtgrijsbruin

1-03

120 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
18-2046ES Karneheuvelstraat 16 Est 2 voorzijde 9-4-2018

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Linge Milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
erf

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-8; Klinkers
8-30; Matig fijn zand, matig siltig; Kleur: donker bruinzwart2-01

30-80; Klei, licht siltig; Kleur: grijsbruin

2-02

120 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
18-2046ES Karneheuvelstraat 16 Est 3 tank 9-4-2018

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Linge Milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
braak

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-40; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin

3-01

120 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
18-2046ES Karneheuvelstraat 16 Est 4 tank 9-4-2018

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Linge Milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
braak

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-40; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin

4-01

40-90; Klei, licht siltig; Roest; Kleur: lichtbruin

4-02

90-140; Klei, licht siltig; Roest; Kleur: lichtbruin

4-03

140-190; Klei, licht siltig, matig zandig; Roest; Kleur: lichtbruin

190-240; Klei, licht siltig, sterk zandig; Roest; Kleur: lichtbruin

240-290; Matig fijn zand, licht siltig; Roest; Kleur: lichtgrijsbruin

120 cm-mv

Filter-
buis

G.W.

Grondwaterbemonstering: 17-4-2018 Monsternemingsfilter
pH: 6,95 Grondwaterstand: 134 cm-mv Diepte Perforatie

EGV: 640 µS/cm Troebelheidmeting: 10,1 NTU 280 cm-mv 180-280 cm-mv

Temp.: Zuurstofmeting:



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
18-2046ES Karneheuvelstraat 16 Est 5 tank 9-4-2018

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Linge Milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
braak

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-40; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin

5-01

40-90; Klei, licht siltig; Roest; Kleur: lichtbruin

5-02

90-140; Klei, licht siltig; Roest; Kleur: lichtbruin

5-03

120 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
18-2046ES Karneheuvelstraat 16 Est 6 kas 9-4-2018

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Linge Milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
braak

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-40; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin

6-01

120 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
18-2046ES Karneheuvelstraat 16 Est 7 kas 9-4-2018

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Linge Milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
braak

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-40; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin

7-01

120 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
18-2046ES Karneheuvelstraat 16 Est 8 kas 9-4-2018

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Linge Milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
braak

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-40; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin

8-01

40-90; Klei, licht siltig; Kleur: lichtbruin

8-02

90-140; Klei, licht siltig; Kleur: lichtbruin

8-03

120 cm-mv



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
18-2046ES Karneheuvelstraat 16 Est 9 overig 9-4-2018

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Linge Milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
braak

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-40; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin

9-01

40-50; Klei, licht siltig; Roest; Kleur: lichtbruin

120 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
18-2046ES Karneheuvelstraat 16 Est 10 overig 9-4-2018

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Linge Milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
braak

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-40; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin

10-01

40-90; Klei, licht siltig; Roest; Kleur: lichtbruin

120 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
18-2046ES Karneheuvelstraat 16 Est 11 overig 9-4-2018

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Linge Milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
braak

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-30; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin
11-01

30-50; Klei, licht siltig; Roest; Kleur: lichtbruin

120 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
18-2046ES Karneheuvelstraat 16 Est 12 overig 9-4-2018

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Linge Milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
braak

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-30; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin
12-01

30-80; Klei, licht siltig; Roest; Kleur: lichtbruin

12-02

80-130; Klei, licht siltig; Roest; Kleur: lichtbruin

12-03

120 cm-mv



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
18-2046ES Karneheuvelstraat 16 Est 13 overig 9-4-2018

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Linge Milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
braak

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-30; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin
13-01

30-50; Klei, licht siltig; Roest; Kleur: lichtbruin

120 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
18-2046ES Karneheuvelstraat 16 Est 14 overig 9-4-2018

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Linge Milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
braak

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-30; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin
14-01

30-50; Klei, licht siltig; Roest; Kleur: lichtbruin

120 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
18-2046ES Karneheuvelstraat 16 Est 15 overig 9-4-2018

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Linge Milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
braak

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-30; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin
15-01

30-50; Klei, licht siltig; Roest; Kleur: lichtbruin

120 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
18-2046ES Karneheuvelstraat 16 Est 16 overig 9-4-2018

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Linge Milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
braak

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-30; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin
16-01

30-80; Klei, licht siltig; Roest; Kleur: lichtbruin

16-02

80-130; Klei, licht siltig, licht zandig; Roest; Kleur: lichtbruin

16-03

130-180; Matig fijn zand, licht siltig, matig kleiig; Roest; Kleur: lichtgrijsbruin

16-04

120 cm-mv



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
18-2046ES Karneheuvelstraat 16 Est 17 overig 9-4-2018

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Linge Milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
braak

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-30; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin
17-01

30-50; Klei, licht siltig; Roest; Kleur: lichtbruin

120 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
18-2046ES Karneheuvelstraat 16 Est 18 overig 9-4-2018

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Linge Milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
braak

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-30; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin
18-01

30-50; Klei, licht siltig; Roest; Kleur: lichtbruin

120 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
18-2046ES Karneheuvelstraat 16 Est 19 overig 9-4-2018

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Linge Milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
braak

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-30; Klei, licht siltig, licht humeus; Kleur: grijsbruin
19-01

30-80; Klei, licht siltig; Roest; Kleur: lichtbruin

19-02

80-130; Klei, licht siltig, licht zandig; Roest; Kleur: lichtbruin

19-03

130-180; Matig fijn zand, licht siltig, matig kleiig; Roest; Kleur: lichtgrijsbruin

19-04

120 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
18-2046ES Karneheuvelstraat 16 Est ma voorzijde 9-4-2018

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Linge Milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
erf

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-8; Klinkers
8-18; Straatza

18-50; Matig fijn zand, matig siltig; kooldeeltjes (licht), puin (sterk);
Kleur: donker bruinzwart20-01

50-100; Klei, licht siltig; Kleur: grijsbruin

100-150; Klei, licht siltig; Kleur: lichtgrijsbruin

120 cm-mv



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
18-2046ES Karneheuvelstraat 16 Est mb overig 9-4-2018

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Linge Milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
braak

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-15; Klei, licht siltig, licht humeus; Gat 2-7; Kleur: grijsbruin21-01

15-50; Klei, licht siltig; Roest; Kleur: lichtbruin

120 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
18-2046ES Karneheuvelstraat 16 Est mc overig 9-4-2018

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
John Linge Milieu bv Edelmanboor,

pulsboor
braak

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-15; Klei, licht siltig, licht humeus; Gat 8-15; Kleur: grijsbruin22-01

15-50; Klei, licht siltig; Roest; Kleur: lichtbruin

120 cm-mv
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 18-2046ES

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 8 april 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=523&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=854&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=25&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=17&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=517&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=519&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=934&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=524&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=528&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=B&perceelnummer=1100&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=657&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=24&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=16&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=932&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=11&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=22&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=B&perceelnummer=1099&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=B&perceelnummer=1057&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=B&perceelnummer=1087&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=955&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=32&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=855&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=526&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=525&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=945&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=B&perceelnummer=1094&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=B&perceelnummer=1098&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=933&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=757&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=756&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=27&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=28&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=29&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=530&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=943&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=B&perceelnummer=1095&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=B&perceelnummer=1093&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=653&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=553&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=947&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=940&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=931&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=14&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=9&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=B&perceelnummer=1019&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=B&perceelnummer=961&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=554&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=655&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=31&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=518&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=521&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=15&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=527&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=652&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=654&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=953&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=522&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=946&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=718&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=516&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=18&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=19&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=649&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=617&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=B&perceelnummer=1097&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=30&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=23&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=26&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=520&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=20&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=B&perceelnummer=1092&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=E&perceelnummer=531&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=B&perceelnummer=1096&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EST00&sectie=B&perceelnummer=1088&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Project : Verkennend óodem. an asbastondaaoak, Karnhauvalsestrmat 1 en iß ta Est
Kaninerk c MTEfADVIVMOI157059
INLEIDING
In opdrachi van da gemaente Naerijnen ïs door Varhasva Milleu bv ia april 2007 oen gocomöineard varkannand
üadem- en asüest ondeaoek u(Igevoard ter plaatsa ean de peraelea gelagen aan de Karnheuvalsasiraai i en 16 te
Esl. Da globaie lïgglng van da ondsaoekslacafie is aangegevan op de topogralisaha kaart (bijlago i).
üe aanleidlng tat hat bndemonderzöek is da voarganamon üestemmingsplanwijzfging.
tiet doal van dit gacomblnasrd varkei,nand üodam~ an asüestonderzoak ïs het vorkrijgen van inzicht in de
milieuhygïänischo üodamkwalüeit en do mogalijke aanwezíghaid van asbast op hat mea(vald en in do bodem van
da locatlo.
Het bodamondeaoak Is uügevoerd op basis van de richtlljnen zaals dis zijn gastald in da Nadarlandsa Eïndnomr
(NEN) 57d0. t3s NEN S7dÜ üeschrijlt de werksvijzo voor hatnpstallen van een ondaaoaksslratagio vonr
varkannand bodamondarzoek naar de aanwezighoid van uen badamvarontre(niging. Voor hal asbestonderzöek is
uïlgegean van du NEN 5707.
Völladigüaidshalve morkan wij pp dat Verhoave Milieu aen anaThankalijk oparsrond advïesüoreau 3s walka ap
genatlei wljza vorbonden is mat de opdeaehigavar dan wol eigonaar van do ondorsoakslacatie.
in onderhavíg rapporl warden achlareenvolgans de öpzot, da.uítvoering en de rasullatan van hoé bodemondorzoak
wearyegeven. Het rapport wordt afgaslotan mat de conclusies en evontuale aanöavaltngen.
9LarrxasvotAloöab·f,pnrpssiraai32,YJL.6ß99A0 ti9ldF.rELO,PasiaCros~.POSibusd,NL·ö99T2i3 HeOG~KEPPEL 4wxn29
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f ro-ject : Verkennend Undent-en asbastondorzöeY" Kamheuvaisestraet 7 en iG to Est
Kenmork : MTElADVNMDtib7ü59
VöORONÛERZOEK
2.1 Algemeen
Met voorondeao-ek is uilgevo-erd confnrm cle rJederlandse Vonrnörm (NVN) 5725.
Op hasis van de verkreqen (nfornratia uït het voorpnderaosk tvördi de hgïwthesa opgasCSld anrtrsnl hei al.àan nlnt
aanvrezig ziJn van öen twdan7veroniroinigïng o-p deönde2öeRSlacalie. Bij hat vno-ro-nderzno-k ïs inramvatie
vorzanteld over hel voormaliga en huidiga qebmik van da tocatie en de dírecte omqevíng,
Vöar (tet hxddlgo- anderzo-ak is de iníurnialie vaaameld öp bastsnlveau. tüerbij zijn de valgende brannen
geraadPleagd:
b varsirnkte informaüe döör deiveer N. van da Wafaring van de afdoling Müfau, Econnmle en grnndzaken van de
gatneaüte Neerqnen (nPdrachtgeverj,
;· verstrokle iirformalîn döur da heer D.W. Jöasten, eigenaar van de Karnhauvalseslraat 1 ie Esl;
.v versitekla Giförmalîe öoar de boer N_ Deo Hadög on da ireer K. Puil, moörHVOerder van de eiqenaar en
e7qenaar va n delocatte aan cvo Karriheuvelsestraat i& to EsK
`v Grondwaterkaan van Nöderland, Tiel3g rrest, Dïensi Grundwaterverkenninq, TNO Delfi, 1g77.
22 Tarreins)tüatfe
Adres : Kamhouvalsesteaat 1 en i6
Piaals : Esl
Kadasiraal	: gemeanle Est en OpIÍnen. sectiö E, nummor frGS, 852 en 35
Oppervlaktö	: 59.4d2 m`
Aanleiding	: vaörgannmen üestenvningspfenvrijziging
Tarröinvorherdínfl	: klïnkerstbetoNÓnvarftaM
Omgov€ng	: agrarisch
Ligginq	: net üuítan de hehourrde kam van Est
2.9 6ekenda gegevens
Da ondeaöekslacatle besiaat uit de KarnhW veïsesiraat ï en ifi te Esi, öndarstaand zljn da bekenda gogavens
vfln da IocaBes weargegeven. In bijlage 2 zijn siluatiatekenlngan ean ds lo-catie öpgo-nöman.
Karoheuve(sesirdat i le Est
De lo-caüs siaaf kadasiraai l7ekend als qemeanfe Esi an OkiJnen, so-cüe E, nr.65a err heefi eon appervlakté van
Fd.676 mz_ üp da locatia ïs ean glasiuinlmutv IrodrïjP aanwezig. On heEwmving Is naçt aanwezfg en nog in qabruik.
f3aor de gdmeanle ts aangegBVen dai in i$65 ert 1868 bnutwargunnïngen zijn verleend voor de noutv van ka5sen.
In 7ggS Is ean I>öuv,vzrgunning varlöand vnör het vergrofan van een kas. De kasson vrör
~Vavpüesvfdtiieoóaborpastaaat's2.PLe§e§RD WBGif.lEtß,PUStvdosf'ostbus4,Nb69972G Ht70o·KEpPEt avenfû
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l'rajörA ; Vorkennönd üodem-en osbostondörwök. Karoheuvöisos(raat i ön f8 tv Est
iCenmar'rc : tviTEIADVNMGJi57ö59
Uit hetmilíöudossïer ülijkl dat andar öen atdak ean i.t7öö üter bovangrondsa diesöloliölank in takïrak aana·at(g is.
Deze dleseïoRetank is tgdans een ündemondöaaek in 20öö ondöaaaht int~lsituetlö ondoaaak, 9fgg buatöröesk,
projöclnr. 77ö21.a, d.d. 18 möI 20öö, höt rvppart is niot ïn zíjn geheai in ons bezil}. Uit höt ondeaoök ülïjkt dat de
gronU Iltht vernnireini9d 1s möt mïneralö olie. Hei gröndsvatör is licht vöwontroinïgd möt üönzeen, ayfönön en
nattalöan ön matig varontraïnigd mot minaralö olia.
Daor da IroarJoosíen (eigenaar van de toratie) is öen historïsch ondöaoök, uilgavoard door GLTO AUvïes,
toegezandan (nr. 77ö21, d.ö. 16-01-70Dö). Hiörtn wardl nxast da bavDngrondse lank ook ean
üesidjdingsmiddölönnpslag als vaor badömvoronire(niginA vörcjachte loaaüe gönpemd.
Verdar Is ar m 2üöd np aen daöi van dö lacaüö een verkanuend üodömondaaoek oÎigavoéfd (SGS, projecinr.
bg812). Da complöte rxpportaga is ons tnegozondön door de 6ear Joosian. H3eruil ü11)ht dat (n dö bavöngronU lïcü(
vörhaagde gehaitön kopör, nlkY,ai en zink zijn gametön. (n Uö nndörgrond tai 1 m-mv is plaalaöüJk ean licht
verhoagd gehalta nikkel eainalön. ïn hat grondsvater uït éën van da peilünizen ü P) is eon stark vörhaogde
cöncentratie ntkköl saqqetoond.
Da üovangrondsö diesöltank is apart andeaocht. Da grond uan alle dde dö üonngen geaft een zvrakka ölío-
materreactie. In de l5odönrlxag van ö,5 tat i,á m-nrv van óoring A3 ís ean nratig varhoagd göhalta nrfnerale olie
gonteten. Hat grondwater üevat oön liaht vörboogde coneöntrafie minöralo oliö.
61) dö opdrachigover ön de öiganaar ts vördönrtot Uakand oi op af in da omgeving van da loaatïö vooaieningan
aarnrezig zijn o( acliviteïton heüban ptaaisgavondon dïö magelíjk aen nagaGeve invlaöd göhxd heüUen op de
mïlïöuhygiönlsctr ksealiteit van do grond en hal ítöalísch grondwatörvan dö ondeaoekstoaalïe.
lCarnheuvafsestraat iB to Esf
Dö Iocaiïe slaat kadasiraai Isokend ats ganreante Est en Opijnen, secflo E, nr. 35 en C,ä2 en heöti een opparvi2kte
van 93.ppg m'. Op da focaGa is.aen gtastuinüaásv üedrijf xanwezfg dat niai meer in gabruik is. Daorde gemeenie ïs
aangaqevan In 1988 sen oprictriPngsvergunnlnA Isvarieand suaarbij k2ssen geóoau^rd-tïjn. fn 199D, 1£3g1 sn YgA3
zijn üouwvörgunningan vörlaönU vaor hat vergrolen van da kassan.
Kemham»lsasvsal iFrteEal
Uit het milíöudassiar ön dö IörreLiinspeciïo Ulijkt dat öen bovangrondso diöseloüetank aamsözlg is, Doar de höar
Pu(I teï9enaar) 4s de loaotie v°an de voormalige beslrijUlngsmiddelenkast aengögeven. Tijdöns de terroininspöattö
mi)n 2 óesidjdingsmïd<ielenkasïön, een besirijdïngsmidU2lonmengpiaais an ean atgeworkta alíöapslag aangetroBen.
f.vVeeh6eva7.tIFSUGV,DOrR:xbesu32.t5L9s6HkoHUr.t6tELU.Pnstadrex:PaslbvsA.NbN9i3P2Y3WU06.K€PP€L ßven3G
Ops,in_oa(gu,wkleu:ear.Y6 LMaxevml.b3stdJdngsnàddoiwrkaa4
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Projanl : Vvrkennvnd bvdem-en asbesiondeadek, Karnhvuveisastraat i en 78 te Est
Kenmvrk : MTEIADVNMbli51964
5. Bestrijdlngsmiddelenmangmimla met opslag Kernhsuvvlsestraat i6:
8. 6eslrijdlngsmiddvlenopslag Karnheuvvlsvslraat 76:
7. blrsleg aigewvrkte aTie Karnhouvelaestraat i6.
Ha( ondeaaek ap bavenslaande verdachtv dsallocalles is uitgevovrd cnntarm desirategiv voor vvn verdachta
locatie met ovn duidalijkv vvronüeïnigingskarn (VEPj, zoals varmvld 7n dv NEN-5749, Tvr plaalsv vvn dv
bowngronrdse iank aan de Karnhvuvelsasiraat 7 is siroomalwaads evn e>çlra peilhuis geplaaisi omdai in hat
verladon een maUg vvrhoogdo caácentratie in hetgröndwaler ter plaatsv van de tank is gemvtort.
Hataverig tvrrv(n 1s ondoaocht contbrm dv sira(eelv voor evn onvvrdachte tacalie uîi de NEN-5149. Hierbij is
peilbuis iP hvrbvmanslerd. Peübuïs 87 is gecomhlnoerd mai het ondaaavk ivr plaatse van öe voormalige
besUijdingsmiddelenoDSiag aan do Kamheuvalsestraat i6.
Verkonnend asbasSandarzoék
0a grontl ter plaalsavan dv kassvn uït 1965 en tg66 aan de Karnhauvelsvsiraai 1 is vordachl voor de
aansvozighvid ván asbsst omdai hr ouda kassan vaak ashesihoudvnda beglazinflskit is 4oegepasl. Hot ondeaovk
in on direal nvast de kassen is dart oak uitgevoard conform dá strategie voor oen verdachte lacaüa met aen ditfuse
hodanröelasting, heieroeevn vardavld uit dv NEN-5107.
Het ovorig terroïn is r:oninrm tie siretogiv vaor ean onüerdaöYHa iocaCna uit da NEN-5701. Aanvutlend hißrap zijn
asbost ta gronti anatysss uitgavavrd. FüerbIJ is ïn ovar4ag met dv opdrachtflevvr dvslot®n 8An analysa per cïma
Yfl,090 m$ uü te voeran.
OpmarMap
ixeYaBnnCA!Ï bOd£R°Andnflaa.t
8rrdetnfnrprate&8wnhe7ianaNaanandarzdaRtgegeW nsdéM,gaö'endagehanteardesbata&~tgaóas9Bra`apYleNadBrranCSBNBmiN&4.b73aj
uv·lkaü gxr.YM Cy aen irMtca4`Cra bnaardNSg 4·an da nv:~tarrxg.'Pnfsttre kwa4tpil ven dn bbdenó takarvvrsq gühdan (B nWdan mB7 aCn taFéu
rnstóstv, PBxéna aordl auöp Beanxen dat ondarhec~ arMertao-k aen rmmen;eFrranre7s
Yerkannerwasav.j d
flsMafvorar»ratnvgrngarr x^ trafarapaan vari9ra.'d in da dafem. ö.t nO xaggao det da aaa. a(afivar~gba7d van xshest par matm uan veosrnu~ea Hat
MBÜerrvanrcxtaaltnónaederza®#tsduánNtoiu4rasndathankalpFVanCainsparrNr;qBntÎdanshctvatdexrN maaaBökvalartaren6pbuaen
Bnre inNNBdstaöwea'íea boaroa neMxaamhhdan, C'9 saartnrsMan vnrn:ogan sn or~araa0körnsRg dantann ran pGBdvakntanschap sswdan
ûtgesaard, kuNten wjdEiAö.1·s génn gemrrb2s gerarc n:ai üatraluktng (ái de ras9llPen
a'34arhaeux (.111rau br, aar9551eaai 32. NL-6888 AO Hat.IMELO, f·nslaUres: PoS7buS á, Nt-G9e31G NOOG-KFPPEI. $van23
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Projöct ; Verkennend böàeni-en asbasiondersöek, KarnhauvelsesCraai i r,n tfi tá Est
Kenmark r MTE1HDVJVMOJ559059
; uiT~~vaERaE w~~t~~raa.r~M~oEN
3.1 Algömesn
Het veldwerk is uitqavoerd öp basis van de beooNellnysricnüíjn BRL. SIKB 2ööö'Veídwerk óij M(lieuhygiénisch
6ödemonöerzöek` versie 3, 8 maad 20ö8. Voar deze rïchtlijn is Varhosva Milieu bv in höt bözit van het
pröcescenincaat {VB-gl~tlj, vralka (s aiqegeven doör INTRON Cerlirícatia. De benordalingsrictdlljn BRL SIKB 20ö0
böschrljft áe uiNaedny van h6l veldwark vötgans de qeldenöa NEN-en NPR nötman.
Do ehamissha analyses zijn uilyevöerd völysns óoör öa öoor de Raad vonrACCredila8e (RvA) gaaccreöitaeNe
laboratortum Ncon(röl Laboraföïies ín Hoögvüet (STERLAB).
3.2
Taba13.2_	Over2khAVanfchtevafdv.~erkzaamhedenveokennend&sbsstndaanek
bnd9rsoekcioe3ga			
			
		s	
			
	ó ~
~	~~	
	a		m
Kasnr.i	7.döb 18	3	ttHn?i
Ovpdg lénrsin ~	Sf.Od2 2á	B	?2 ttm 40 en 44
	~31	11	d5Ghr8B
De (acaties van da ga	teNbötnyon en peüöuizenslaan weergegevan op de siluatïetekeningan (óljlaqe 2j.
€Vnrhaovahi'itFaoSV,ikprpssiraa29e,tr1~69H8A0 nUt3k,1EL0.Pasnaarpa:POribas4,NL.bS97ï6 HOöC·itEFtC°1. gvan2U
Veldwarkzaamheden
Net vsidweok is uitgovnord op 24. 2g on 2& april an A mei 2901 döör de heren 6. da Gartar an fv. Zwaers. In tabnl
3.1 an 3.2 staan öe ultgevöerrtie werktaamhedenweergagaven.
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Projaci : Verkannand öodem-en asbestondeaoök, Kamnauvelsasiraat 1 en iB te Esi
Konmerk : MTE3ApVNhdött5705g
9odemondeaoek
Hetopgööoordx matertaal is böoordöeld ap te~uur, klour xn ztntuigüjk waarnöemöare veronireinigingön. Oe
gegavens van dx monstxrpuntxn zijn vanverkt fat boorpm(ïelan, svelke zíjn opganomen als óijlaga 8- i?x gloöale
irodemopbotnvön da relavanta zfrtlu{qlïjkö waamemingön zljn öeachcaven In paragraat A-t-
Voor hei.vaststxllxn van ean övonluaxl aanwözige olteveroNreínïging is göbruik gömaaki van da alie-opavater-tesl
f7e gtootle ende kleurschaKering van da ülieGlm op hxt warKwaixr gavan aen indicatle van da mala van
varvnlreídiging.
Vaor bat laßvraloriumondeaoak zpn van da öovengrvnd {g.g-g.5 m-mv} utt ladere övring gröndmonstörs
gertomön. Uil. de boringxn lot 2,0 m-mv is par iödere haivö meter ean grandmanstar gxnoman, Bodömiagen met
aíwijkönda kanmxrkan (textuur, klour, aanwezighöld bodémvraemd matxrtazrl, etv} zijn apart öamvnstxrd-
Asba5londersoök
Voamfgaand aan de veldrrarkzaamlYedxn is een vïsueie inspactio uitgavoord. Op ds IDCatïa ziJn gro(andasis
gecnmóïnöörd möt net vörkönnand bodemondeaoakgalön mötdö hand gögravan van circa 3ß x 3ü em ön óg cnr
dlap. Mot bahulp van ean edxlmanbaur 2íjn xart aantatgalan doorgezat toi nrintmaal2.ö m-mv. Ox gatxn ziJn
gofijkmatig ovor dö locatio verdoöld. Dö situaring van de gaton ïs waörgagöven op de sftuaüetekening ín bijlagx g-
Hei vsrkannend ondsaoak vp basïs van da NEN 5747 ïs uitgavoerd daor dö uítgegravan un apgöboarde grond cq
puin porlrajuct van g,5 m te inspectörurr op de aanwözïghaid van asbastvördachi maleriaal oNüf atval-en
puinrestanian. Hierbil I5 ats volgi te werk gégaan:
. do grond is naast dx prasfgatan uitgespraid in lagao van ankole aanfimaters dlkie en geïnspecfaxrd;
i per ira(öct van g,5 m zijn alla aangoirotfan asbösthoudende malörialan vvaamald on gavrogen. Vörvolgans. ís
asn schatüng van dx asbaslcvncentratix gemaakl (indien uan loöpassiág}t
.· da uilgagravan an uNgxboorde grond Is bescbravan. Zie hïarvoor dx boorstalxn in bljiago 3 {híör svnrdl
gesproken avar twurslaien, trxt öetreü echixr de böscliriJvingen van da gegravan gatön};
r het gaöruík van da bndem an da plaatsen van aanga4roftan puin(rasiantan} zijn avoneans ïn do óoorsiaten
vastgelagd-
3.3 Monstarsßlectie an analysepakket
3.3.1 Varkamiond öadsmondarzoek
Oe geseieciearde grondmengmonsters van de bovem en andörgrond en hai grvndwater staan vernrxid in
tabei 3.3. Tövons zijn in do iaböl da paramolers waergagaven waarop dö monsters zlJn ondöaoahi.
TabeiB.S: GassierAaerdö~tdnd-an.rondvralermonstaraibvbdöamon_dört_dek____
tdangmönaier Söringnumntetsandiaptetm·mv} Malysapakkal
Grond bovangrandsefank nr.t
Mdi.3 4i(1,4·t.2}) MinerateWle.aromalenenörgansiUestot
Grönd Usstdjdingsmmiddeienopsieg nr-1
M45.Y d3(4.f2.ß.a) OC6'ataC9'aandrganisUesral
Md3.~ d3tß,5-1,4} TankSlatiönpakkai,VOGLan~organisdtasidí
·JYBrMOeve Mirlcü bv. Dawp55rraar 57, NL~BOHa AD Hn7.16i£LO, Posleánas Pnnt4us G. NL-64b7 ZG HOOG~NEPPEt t4van 7a
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Pröject : Vorkannend bödam· en asböstandeaoek, Kamhaövelsestrast Ï en 18 te Est
Kenmewic : hiTEtADUNMOli57059
ßrond bpvan8rpndaa tanA rtr.1A
~~~~~	
~~
MBi.i	gi(ö.0,57	Mlneraleo9ö,
arwnatanonprganisahaslot
ßrand vml.óxafrijdln8xmiddelenöpslae na 76
.~....
~~~~~.	
....
M$J.i	AZ(ö.t3~ö,3y	OGB'slPGB'aenörganlschaaial
ßmnd bosiri]dln8amiddaian man8ruimta mnF öpsiag nc iA	
Ai$A.1	A6fö,1~0.a)	öCH'siPGe'sanprganacriastöf
ßrortd beaïrf)dingsm(ddelanopaya8 nr.1A	
hC90.1	8g[0,2-ö,6)	OCB'slpGH'sonörganiachastöi
ßrond apafa8aF8öwarkte ollo nr.lB	
hi89.1	$ö(0.1-Q,Jy	M(oaiateafe,aromatennnOrgantSGIBßFbi
ßrond overip tarrain	
hl2A.i	2A(O.ö,S)	NEN-8röndincl.luiumannrganüthaslöl
h410.7	40{0-O.Sy	NEN-gröndïnG.lulumanbrganischeslot
PA2A.d	2$(Y,3-i.6)	Mlnarataolia,arbmatenanorganiaöhestaf
hlM7	2.4,0,8,ti,15.9Aen2o{ö-ö.5y	NEN.grönd,OGß'sfPGö'sind.hdumanarganiaxheslof
FdMB	ö. it on 19[0,5-2,ö)	NEN.grond InrÁ. (utum en organf2ha siol
MM8	80Um3g(0~0,6)	NEN.grondind,fulumenargani5chaslof
MFd70	5.21Um2den2I9m29t0-O,Sy	NENynndínd.tuíumanorgan73chestot
hhMl9	3t(0.5~2.ö).3$37(0,82,ü7an04(0.5-	NEN.B,örtdineLiuiutnenorganladiösfof
	o.sy	
MM72	22(0,62.8)andd(O,B.2,0)	WEN.grondincf.iutumanarganíx<hestof
Mhit3	45,47,46.49,50(O~ö,b),46snfrt(ü-	NEN.grondind.lulun7enorgánischestpt
	O,A)	
MMi4	53,63,50.5A(ö-0,5)ert55~ö.g.A)	NEN.grondind.iuiumenöcganischostöi
MMiS	d5.40, d9,.',0, 52.53, 56.5Ai0-ö.6).51	OCB'stPCH'a
	an &$t0~0.äy	
MM7A	4A,57ön56(ö,6~2,0)	NEN-AmndinG.lulumanorganisGlestof
MMt)	A7(O.Ü,3), ó9. 6A, $b, 11, J2, Yd,15, 17	NEN-8rönd InU.lutum en or8anische stoF
	Hn rA ta.a.ay	
hihü$	60. 61, 62, 63, 6$, JD, J3, JA, Jb an AA	NEN.grpmi ind, lulbm an organische stay
	(0.0.6)	
I FAM18	( A5(0-0.d).ó4anA0UmA5Cö-0,5 f	NEN.grondinG.lviumönörganiscinostoi
G?ünrnpeea F,ülieu dü, porpssLaat J2, NL~6H&9 Rb NUf.ü.iALO. Pdsiadres: Pdslbus i, NL-x997 Zf3 H09GdiEPPEL tl van 2E
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Project : Verkennend bndem-en asbestondaaoek, Karnheuvelsosiraai t en t6 fe Esl
Kenmerk i MTEtRDVNM0ti57ü59
hiFd20 ß5ü.4·2.07.fi0,8?íö.5~2.ö7en05(4,4-	NEN.prondinG.lutumenoiganisMastal
2,ü7	
hiM?I fiï(O,SQ.07.73(0,5-2,4yen7fi(LO-?,ti7	NEN.ArandinG.lalemenarqanísuhesloF
t,iM?2 78(p,5-i,07onß3iö,9~L4)	NEN·grond(nd.lulumanorOenTUChoatoF
Monstor UlapietliFOr(mvnv7	Malysapakket
Grondwatarbavengrondse tank nci	
A?p 4,8-i,ß	hünérelA Wie en aromaten
Pbä2 ö,2.g,g	hünarata alieon arananen
Grandwaior d bosiriJdin4snrmiddatanopslag nr. i	
PüA3 4,?.y,p	TankslaGenpakkel, 008'sfP08's en VOCt.
Grondwatar óovanAtandso iank nr. 1ß	
PbAi i,43,0	Mineraloalioonaromafon
Grandwator Ym4 basirildinASmiddelenopetaA~ nr, ifi	
Pbß7 2,O.g,ö	NEN·9oondv2lespakkel en QGti"9PCß's
Grondrvotar boslrïjdinOSmiddafan manprulmto mo4 ap5lnA nr, tfi
PbB2 2.0~3.0	OGB'srPGB's
Gtondwatar basltljdSnBSmlddotonapataA nr.18	
PG90 2,0.3,0	OCB'&PC9'S
GrOndwaier opsiaA afAaworkta aila nr.18	
Pb8§ 0.2~2,f	htínerala olio on arwnaton
ßrondwataravariAtarreln	
Pö51 i.&2,A	NEN.grondwalarpakket
Pti78 i,5-2,5	NEFi.Arondwaloryakkat
P444 1,8.?,ß	NEN,Arondwaterpakkoi
P637 t.5~2.5	NEN.9randwaierpakkai
Pb07 1,&2,5	NEN-Arondrra(erpakkol
iP t,5~2;5	NEIS-graadvraterpakke4.
ToeIicMingtabellen:
NEN pskkai voor de bavon. en do ondarOrond:
r zwaramolafarc:cfiraotn,nikkei,kpper,zink,tadmium,4öod,arsoenanktNk:
Y polyay~seheßromaOsNeKOahvafor5laüenjPRKjt
OYethpöve5líltnuDV,OprpSSIraSla?.FJL.p99pA6 NU61F.1ELO.PPSladres~PpsIDns4.NL~ö9972ß N006~KEFFEt t?vxn7û
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proJsel ; Verkannend bodem-en a36ostondorzoek, Karnheuveisosireal i en 16 te ést
Konmork : MTEIADVNMOti57058
EöX(extrahaerbaroMgaaohalogesnvertrinrfínAen);
r nrinarareol:afGC7.
NEN pakkaf voorgrandwaiar:
v zwara mata7en: Umom, nïkkel, koper, zink,cadmium, laod, arsean en kedk;
t HochligearonralischekooAValerstotian;
r vluGaügegenaloganeardakoolwaiarsloüan;
i mineralaotie(GC7.
Tankstaüanpokkct:
n vlaehUAeamniaffacnekootvtatersto(fen:
? minoratoofie(GC).
VOCL:
r vtnchligeA?nalögenaerdakookvalersloiten.
3.3.2 Verkannand asbestondarzoek
t7a geselecloerde grondmxngmonstors staan vormold in tabnt 3.a.
Tabei3.d:	Geselactoerda~tondmonsiarsrbvasbasimdersoeh
MenAmonalar	6or(nHnummeta an Alobalo-diepte	Anatysspakkai
	tm.mvt	
.._...... ..._.
Grond kas nr. i		
Mhït	fUm?i(A~A.5j	AsbestitgrOtrd[ksvanplaGai<92kg)
Grand ovariA tarrein	
PhAi?	dö, 22 Vm 29 an d0 (e.p,5)	Asbesl in Arond [kwanüiatiet <i? kg)
MM3	90UmCAfP-~~l	AsbestinArondSkwanelaUat<i2kg)
IAMA	d5UmäË(ü.p,5t	Asbasningrond4hrsvantilatïal<t2kg)
hiM3	6tUm$5,7A,TAan79NmU8(O~A.&t	Asbnstingrond(kwanUraüet<l2kAj
MF.rd	fi8, ®A, AG itm a9 an 7i Um i9 (ß.0.5)	Asbast ln Arond (kvrantítaltel <12 kg)
3Ve~noavehi9iinb·..parß2tLaat52.NC.SŸ99An HLtit1E40.POSladnea~.Proxtbo5i,13L.r~g)?~ 4ínOG~KEPnEt l3vxn2E
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Pmjaai : Verkonnand üodam-en asüestGnderzoek, Kamhauoelsesiraat i en tß ta Est
Kanmark : MTEtADVfVM01157g5g
S.4 Toststngskadsrs
3.4.t Vorkannond bodamondeaoek
Wét bodsmbeschamUnn
De analyseresuitalan ziJrt gotoatst aan het toaisingskadar uitda Wet Bpdembascherming. Nat toatsingskadér
bestaat uít sireat- en inlerveniîawaardpn. Tevans zijn tussanwaarden opgsnomen.
Een besahriJving van dB waarden ts hlerandar v,·aargagavon:
Slroahvaarden (S)
De siráefivaardsn gevan fiet uiteindolijk to baroiken kwalitoitsniveau voor ds fiodem aan. Da strasfivaardon habbatr
boirakking ap ds in da naluur voarkomanda acfitergrondwnceniralies, otdetectiogronzen óij stotfen dio niot in
natuurüJko millaus voodcomen.
Tusssnwaardsn{T)
De lussanwaarda ofwel höt edtarium voor nader nnderzoak (gemiddetde van stroet- en intervenüawaarda) is
vasigastold am aarr ta gevan dat een nader ondeaoek nadig is. Voor staYfen sváarvoorgean sireatwaarde is
vasigestoid, diani 1t2 (inlarvenliewaardo} gohanleprd to vrorden.
)ntarvonliawaerdan (t)
Da intarvenlïe,vaarden geven hat concanlrallanïvoau vopr varonïreinigande stofton aan waarfiaYart sprako is van
arnstige bodpmvstontrainiglng, indisn de 6riervantipwaardo vourgrond eon fiodemvolunre van 26 m' ot voor
grortdwater een óodanrvolumo van 1g0 m° overschdjdl, is spraka van aen gaval van emslige
bodamvoronlreiniging,
t2r brjzondare siluaties kan ook bij cancentrattes üenedan de ïnterventiewaarden sprake zijn van aan gaval van
arnsligo varontrainiging. Da intervenliawaardan zijn gobassord ap da risico's voar do volksgazondheíd an hpl
acasysteem.
Du streeó en inlarvenlipwaardan in da grpnd zijn garsiateard aan hot gshaite aarr luium on organischa stot (humus)
van da tredam.
ba gahalton zijn als volgt gaUassificeard:
6lanco fiot gafialte Is klainer at galijk aan de sireehvaarde
" het gehaita Is gxoter dan da sheatvraarde
" Iretgahailetsgrotardanhelgerniddaldevandeatreat-anintsrvantiawaarda
... fiet gshalta is 9rotor dan da (nterveaüewaarde
- nïetgaanalysaord
Wanneer e®n gehatte tussen da streefwaardo an da lussenwaarde 1(gl, wordl dit in da takst aanyaduid ais aan 1(cM
verhoogd gahaite. Ean gafiaita tussen de tussenwaards an de inlarvant(owaarde wardt aangeduid als een matlg
varhoagd gafialto- Een gehalto bovan ds Güerven(iewaardo wordt aangoduid als sen sterk vsrhoagd gahaito.
kkYOrirqnve Arïtl9u ba, bqrpssb3pi 8ß. NL-óß9i AO liptiLlEtO, PO~stadres~. PöEYbu54, n4&ß9i 2G HOOG-ftEPP£L I4ranEö
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Projact : Varkennend dodenr-ön asdsstanderzüek, Kamhauvölsöslröat i en Yg te Est
itenmnrk : MTEIADVlVtvI0it5706g
3.d.2 Yörkennand asbastandürzoak
per i januad 20g3 ïs door da staa(ssacrotarisvön het ntïnisieriö van VRÜM, voor asdast in da dodam aen
imarventiawaardö bodömsanedng vastgöstöld van igti mgJkg d.s. gevragön. Gawogan mîi zaggen dat da iotala
asbesicnnceniratie, da ennaenlratio sörpantijnasbest vörmaördard möi 10 maal da conceniratie ömfbnoiasbast fs.
hn de normarîng wordt gaen anderscheid gemaaRt iussen hochtgebanden an niei-Irachigöbonden asdesi.
Röslaoncedrralionorm voörtrergöbrulR varr grönd, öaggerspecie eu puïn(grönufaaf)
Als rasttoncantralienorm galdt evanaöns da waarde van 500 mgikg d.s. göwogen voar gründ an puin. D44 vdl
zaggen dat grond/puin rvaarin de concantratia~lager ts dan daze nömo, zöndor maer hergabruikt mag wordön.
Daamöasi wordan de voorschdtien vön hat Arbeidsomsiandighedandesiuil an het Asbastvönvíjdaringsdösluü
göaaht n'L,ei uan toapassïrrg te zi7n.
AröaldsanrstanUlghödanbesiuil ön e5sbestvönv%darïngsböstuir
Ns da (rasi)conCaNralta asbesi In dagrond lagsr ís dan 940 mgfkg d.s. gawögan, boari ör niat andar
asbosicondities tö wardan gawerki, tanzij haf asdasl wardt gacancantröörd daar nat zöven van de grand an da
asbasCöa~anirafio in ömn van da döeistromon hrxuar svürdl dan i(l0 mgtkg d.s.
GVarnouvettliroaöv,öbrpçstrabt32.,NL-59B9ADHU),ih1E1.4,POStaàras~.POS~bbs<aJL-6997ZGH44ra~KEPPEL iövan2b
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Projatt : Varkannand bodem· en asbastondeaoek, Karnhouvelsostraai Y en 18 ta Est
Kenmark : tATElADVNh40lt5~Ogg
FtESULTATEht
ä.t 6adamopUOUw an zintuïglijke waarnemingan
In üet véld zíjn de fysische bodometgenschappan per ta andarscfiaiden grondiaag omschreven. In iaüel a.1 is da
globale üodamopüousv weergayavon zoals deze üjdans da veidwerkzaarnhaAan is aangetroi(en. Da voar net
ontferzaek refavanta zinluiylijka svaarnamingan xijn apgenoman în taüel 4.2. Plaatselijk is do grond roesthoudsnd
(sporan tot zwakj. tieze roasnvaarnemtngan zijn niaf opgonoman In de labal maar wai weargegavan in da
pro8elüaschrljvinyan (üijlaga 3).
Tabei4.2; Ziplui IPkewaarnanün<en
9orinA Oleple ZlntuiAli)keafwl)klnAen
m·mv
8overtgrondse tank nc ~	
47 1,0.1,2	2wakkealle-vraleneaclïe
eostrt)dingsmfddalenopslae nr.i	
47 0,0.1,5	Zuekkeoltn-vealerrsaCÜeenn·mkkeoy!a9mlddalAeur
i.G.g,2	awakkaaiia.,vatarreaclle
Ovarip terrein	
16 0~0,5	Spwen glas
20 0-0,5	Spórenpuin
2i b~0,5	Re5120 nóül
26 0~0,5	Flatigpuim.nvakko:engW is-,maliAalakken.enmvakgiastíoude0d
0,&O,á	Spamn puin, rivak gfastroudend,spören kulangmls an resten plastiC
i,ß-i;B	2svakkeolie-waterteacta
4ö 0-0,5	2wakkwlhuudendensppranpuin
éen voliedig ovaaícht is npgenoman ïn de pro0elüeschrijvlngan ibijlage 3).Tijdens de voldvrarkzaamhaden xtjn het
maaivéld en hat opgeboorde matoríaai visueel geinspactaerd op het voorkoman van asóést. Hiorbij ts Aeén
astrastverdachl malariaal svaarge	noman waargenoman.
~i Varhoevn hlítïeo üv, aoep5straal ~p, NLBti99 An HUl.ILIELö, Vne,ladres PJSiUUZ 4. H6-298T 7G Hi?aG.gEflPEI 7P van 2á
In tabel 4.g zíjn de gaAauans van het geandwarar uoergageven.
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Proiest : Verkennend hodem· en asbestanderzoek, Karnheooelsesiraet t en 18 te Est
KenmerR ~ hd~E/AOVNMflfT5Z059
"~.'sVeW apvehf~IlEüDv.Darpasbaa192,N4,.gggßAó Nllt.tl.4Etb.Po5lSUrüs:POSIbus3.n4~6ß971G HOOG~HEPPEL Y7vans^d
De gemeten waarden in het grondwater wljken nïet a( van de waarden walkegealan de natuurllJke omsfandighedon
vervu2cht kunnen svordan.
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Projeci : Veokennond 6utlem-an asbostondarzoak, Kamhauvelsastraat 1 an i6 te Esl
Kenmerk : MTEdAOVNM0/15105g
43 Analyserestrltatan
In deze Faragraaf worden da analyserssultalan gacambíneerd met do zintuigüjke waarnemïngea waergavon.
Gezion5 do haeveelhaid aan anatyserasultatan ïs ervöur gekozen om analysarosultaton In tabelvomo rroar ia gevsn.
4.2.1 Geond
94ENOöve Alïlleu frv, barpsalrae132, NL.6ë88 Ab ViLll.tAtELß, Poslavfres: Pael4u5 á, NL6997 2G nOOG~KEPPEt t6van 29
De or(ginela analysoeadlllcaten zijn opganaman ais bi~lage 4. In tabei 4.4 staan do géinierproteardo
analysemsnltatan van de grond woérgegavon, De getoatsie analyseresulfatan mat da iooisingstaballen zljn
svaergegavan tn bíJlega b.
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Projacl : Vérkannanr7 böUem-an asbesiondörzaek, Karnheuvelaösfraat 1 en i6lö Eal
Kenmerk ; A4TEtAtiVNMOÏ15705g
4.2.2 Aäb6fit
De aríglnelö analysecerlïpcafen zíjn npgenomen als bïjlaga 4. In tabel 8.5 staan de analyseresullaien waargögaven.
Mönster	MMi	MM2	MM9	MMd
	8g kss nr.1	e8 ovarl8 iarreln nr. t	Be ever7A ferreln nr. 1	9g kes nr. ifi
Ga'nöBanas6eslwnceniratia	<8,t	<8,1	<4,t	<ß,i
Gemeten önöer8rens (95°6	<8,t	<ö,i	<öd	<4.1
baü.				
Gametan IMVaneren5 i85Ÿ6	<ß,i	<8.1	<8-i	<8,t
IuaD.				
Níe4hechtgebanden asbesi (-)	Nvl	Nvl	Nvt	Nvr
GenietonserpamíJncabcenirali	<8,1	eB.i	<ß,i	<4,1
Gemeienantüboolconeaniratie	eß,t	<ß,i	<p,i	<ü,5
hiMi t Vm 2Y (4.4.51				
MM2 22 vm 28, -0ß en <á (4.	4,5t			
MM3 34 Iim S8 (ß-0.5)				
6.iMd d5 dm 59 (4.ö,5j				
TabMd.6: Analr~seresulral9nasbestinmmhnds
Monstar	tAMS	MMG
	88 pvörlB tsrretn nr. 18	BA evsrig tsrrnln nr. t8
Ga'rco8enasbeittaneantraGe	<ß,i	<8.1
Gameienoader8rens(85°.b	<ß,i	<ß,i
beir.		
Gernnlenboven8rans(9554	<4,1	<4,1
betr.		
Nta4hech19ebrindenagbesl(-)	NIaNant	Nietaant
Gémelenserpentijnconcentra4	<8,1	<0,1
GemelenantlIGeoIWnEea7rállö	<ß,t	<ß,i
sqVeuhogvetdllleu6v,ßorps54ra5192.ML-BS29Ap H41i.4A1EL0,Po-sredres:Pos16us4,NL-6997?G HOaG~KEPP£L t8van26
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Pro]eci : Verkennend iroaem-an a5bastnndaaoeR, Karnheuvelsaatraat f en 7gle Est
Kenmatk r ïNTEtADV/VMOIi57099
4.2.3 r',rondwater
De origïnale aoalysecartiticaten ziJn opgenomen aVS bijlage d. De geTntarprateerde analqsareaqltaten Yan het
grondwater zfjn apgeöomen in tabei Y7. De gatoetste analyseresüitaten maCda toetsingstatrelien ziJn weergegeven
in UijiaAe 5.
Tabafd.7c iatarxat2tte roadvrstermnisstar-aliahaltenin $,ten:;_i andorsmeat a evon
~
pelibuta nummor Ffliardiepie (m-mvj	> Tussanvraarda > Interrenilewsarda
> ßiraefivaarde
8ovanOrondse iank nr. i	
d? ...... q.z.?.z "	.............
I
~?P ..,ü,6-1,9 -	Nailalean t3.d
)
	bllnanalo dle 980
8astrijdinOSmiddatenopalaA nr. 1	
43 g,2-T.2	
Bovengrondsa lank nr. i6	
9i 1.0-3.A	
Vmt. be5irïjdinqsmiddalenapslaA nr. iß	
ß7N 2,0·3.0	
8eatrljdfnßsmiddelenmengrulmte met opaléA	nr.16
QT 2,0.3,0	
BaSIriJdinqsmiddaianopelaA nr. 78	
9A 2.ß.8,0	
dpalag aigawetkte ölte nr. iß	
$A a:z.z;z	
OvsrtA tarrain, buitanterrein nL i	
37 1,5.?,5	Nikkalt?0)
dd i.$-2,$.	
Ovsr(g tarrairt, kaa rtr. A	
iP 9,5.?,5	Cadmlum(A,6$) Wikkel(9ß}
OvaHA tarlem, baitanl8rrala nr. iß	
ß7 i.&?,5	
7ß 1.5-?,5
~ ~	--_
OvariAlarraln.kasm.i6	
61 t,A-?.a	
# favana vow overiA Ierrein nr. iß	
CrYedtasve Lllliau Pv. üorpeslmYl a2, NL-599A RO HOAfl,tELp, Ppataáwa6: Poslpus t, FiL-058TZG Hr)GG·aEFPEL ,evan Zö
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ProJect : Verkannond bodam- an asbestondoaoak, Kamheuvalsestraat 1 an i6 te Est
Konman* : MTEIADVtVM6/15705g
4.3 Intarpretatia öndarzoeksrosultaton
tjlt andarhavtg óodamonrleaoek ter ptaaiss van net percael geÍagen aan de KarnheuvolsosVaat i en i8 to ést kan
het volgande gocöneludaerd vrotdan:
Hovangröndse tank nc 1
TïJdans da uílvoarïng van da vaidwarkzaamhadon is vraargenomma dat da bödomlaag van i,ö töi i2 m-mv van
üoring d i oan zwakko olle-watarreaalïe gaofi. Vordar zijn zïniuiglijk gsen veaamomingen godaan walka kunnen
duidan op da aanvraxigheid van Iwdarnvaronbeinigïng mai minarale ofie ot aromaten.
Anatytisch is in da bodemiaag van 1,g Iot 1,2 m-nrv van borïng df {M41.3, zwakke olio-watarre2clíaj eön Iichl
varhöegd gehalta ndnoralo olfa gamatan. In hat grondsvator nabij de tank LPéíibuis A2P} ziJn üchf verhoagde
conconiralles naitafean an minarale olio ganraton. Sirnnnrafiuaaris t5avat hat grondwater goan verhoogdo
concsaGal7as minoraleolie anlof aromaten (pailbuis d?). ©a matige varontraiaïging met mtnarale otis wolka ti[dans
voorgaand ondaaook is gamoten is zowal tar plaatsa van de lank als Stroömafwzarts niei tomggavondon. Qo
matige veronkeiniglng wolke üjdane oardor ondeaoek ía de grond tar plaaise van bodng A9ls gamatan lijkt, gazian
önderltavige resultaten, de ligging van da tank en da grondveatersiromingsrichting traparkt van omvang.
8ostrijdfngsmlddolonopslag nr. 1
2íniuiglïjkzijn fn dc üodamiaag van O.S tot 1,5 nnmv van üarïng d3 een zwakka olie-waterreacHe an öen nvakke
öplosmiddolgaur waargonoman. (7e bodemlaag van 1,5 tot 2;2 m-mv geatt alioan oen zwakka olíe·svataroractie.
üerder zijn gaen wearnemïngan gadaan welko konnan duîden op do aamvozighoïd van üudamvarönüeinígtng-
Da zintuiglijk vöronireínigde bödamiaag van böring d3 {ML3-3 ö,b tot t,ö m-mv} üevat een Itcirt vorhaogd gahalta
mineraleolie. In da bovengrönd van bodng dS (Má3.1} zijn lichi varhnogde gohailon PGH, ondrin en som
aldáNdieldtinonBrln gemotön. Nötgrnndwator uit pailbulsA3 üövat geen vorhnogdo eoncentratias.
eauongrondse rank nr. 18
Tijdens de ullvöering van da veidsvarkzaamhaden zijn zíniuigtijk gaan waamamingan geUaan v,~elke kunnen dbiden
op de aanwozighoid van bodamverönlroinigíng rnut minerale olia enlot arornatan.
Analytisch zijn in hat bovengrandmonster M91.1 geon varhoogdo gehaiten minarala olie enlaf aromaten gometen.
Crok hatgrondwatör uit poilbuis gi bavatgeen varhöagda aonconiraties ntinorala ollo enloi arömalon.
YmL óaxtrijdingxmtddaionopsiag nr. ig
2intuiglijk zijn geen v:aamemingon gadaan walka kunnan duidon op eon óndemverontrelnfgíng. Zowai in hat
üovengrandmanstar (M87.1} als in üot grondwaler (pe(ibuis 87} zijn geen van da ondeaochto parameters in
vorhöugdo gaüaltentcanceniralies tan opzicnta van da stroatsvaarde a2ngatoond.
8estrtjdlngsmiddxlonmongruimte met opslag nr.18
Er míjn üjdanx de uitvaering zijn zintuiAlijk gean waarnamíngon gedaan walke kunnan dufdan op da aanwazighaid
van ean bodanrveronhsinigíng.
Zawai In hel bovengrandmnnstar (td8g.1} ats ín hot grörWwator (peilbuis g2y zijn gaön van de ondeaaehte
parameters in verüoogde geüaltentcunçentraües ien opztchta van do slraxtvraardo aangetoond.
~esirïjdingsmiddelenopslag nr.l8
Erzijn tijdens öe uttvoering zija zintuiglijk gean waarnemingen gadaan svelka kunnon duiden op aen
bodemvoronireiniging,
~ß-. V2rho6ve r.111íEU tw, Oorpssrraal â2 tIl-$x98 AD HUhrt.!£Lß, POSISdráS: Rastbüs i, HL98P7 ZG H013G~K£pPEL Tt v2n2ë
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Praject : Varkannend hodam· nn asbostondeaoak, Karnheuvefsesiraa4 i an i6 fa Est
Kenmerk : MTEIRDVNMOIi&1g69
in do bovangrond (MgO.ij Is epn lich( verhaagd gahatta spm DDT7DDE7(ïD0 gemáten. In het grondwater {paübuis
g0) zïjn gaen van de ondeaochta parameters in verhoagda concentralies ten opztchie van de streehvaarGe
aangötoölld>
i?pslag aFgewerkta olte nt 18
Er zijn tljdans da uítvoeríng zijn zïnluiglijk gean waarnemingen gedaan walke ku~rnan duïdon oF ean
bndemvaranUeintging mai minarala aGO aNoi aromaten.
Zomol in net bovehgrondmonster {MAg.ij als in hotgrondwator (peilbuís 80) zijn gaen varhöogda
yahallantcpneantraüas mtnarala olla eNOi aromatön len opzíchla van de stroe6vaarde genratea
Overie buttenterrein nr. 1
Zínluiglïjk is waargenomen dat da bovangrnnd van 6aring 21 rosten houl bavat an da bovnngrond van laoring-0A
zsvaK koolhaudend is on sporen puin bevat. Ter plaatse van bodng 2H zijn in de bavangrpnd maüge bïjmonyingan
mai puín an slakkan an zwakke nïjmengingan mot kplangrois an glas aangeüoitén. pa anderüggande badem7aag
van 0.5 tot g,8 ni·mv travai sporen puïn an kalangruls, resten plastic en ean zwakka hoovaelneid glas. In da diopere
andargrand (s van 1,3 tpt 1,6 m-ntv aan zwakka otie-era(erreactia vraarAenoman. Varder Is de grond plaalselijk
roesihoudand (sporan tat avak). ZintuiAlljk is zosvef op hnt maaivaid als in do grand gaen asbestverdachi matitnaal
aangefroftna
In do zwak koab· an sppren puïnhoudanda bovongrond van bodng-04 zijn anaiytiscn gaen varhaagde gahaitan
gamaton {M-00.1). Da puin-, s(akkon, kalongruïs-sn glashoudanda bovangrond van boring 2B bevai licht verhoayda
gehaltan PAK (i0) rotaal en minerale olle (M2&.i). Ean licht varhoogd gehalle minnrale olle Isgernaten ïn da
ondergrand van boring 26 walka zinluiglijk ean zsvakke olia-watarreactis Aeaft {MZâ.4j.
Verder bevat ean dael van da bovangrond ean licht varhaoyd gatialta zïnk (MM10) en aan deai van de ondargrond
oan 1(phi varhonyd gaheita nikhel (MM7 ij. In os·aYga óovangrond CMMgj sir andargrond {MM72) zijn gaan
vmhaögde gehaltan ten opzicnle ven dn streefi·naarde gamatan. In de bovengrondmangmorrsters MM2 nn MM3le
anafyüsöh gean asbest aangatroffön.
tiatyrondwater uit peilbuis 37 bavat öen licht varhoogda cancaniratia nikkal. in hai 5rondawatur uit peilbuis-0-0zijn
gean van de öndaaochle paranreters tn verhoogde eonean(ratias len opzíphie van da straefvraardo gamaien.
Overig terrsin kas nr.1
in do bovangrond van borïng 15 zijn (ijdens deveidwerkzaamhodan sporen gias aanga(ro(fan an in da bovanprond
van I>ariny 2g zijn sporen puín aangatrotian. Verdaris dn groná plsalsaüjk ioesthoudend (spnren iot zsvak).
Ziniuiglijk zijn zowel op hel maaiveld ais in de grand gasn asbestverdachta matarïaien waargenoman.
Malyüsch zijn (n not bovengrondmangmonstor (Mbl7) lícht verhoogdo~gehalien cadndum, koper, lönd, zink. PCt3.
sam DDTtDDEIDDD, gammn·HCF(, toiaal HCH on minerala olie gemetan. In hef andorgrondmengmanstar (MMe)
zijn geen van da ondpaochie paramafers in verhaoyde yehaüon ton apzichte van de sheatvraarda genreten, In
bavangröndmsngmonster MMi {In an tegen da kas) is anatyfisch Aaen asbest aangatöond.
lietgrondwaler uil peilbuis iP bavat osn lichl verhapgdo concantralie cadnüum an, nei aïs in üjdans (n 20gd
ui(govaerde ondeaoak, ean siark verhoogde cancanlratia nikkel.
Ovet(g bultantarre(n nr. i&
Zinfaiglijk iswaalAenörlrarr dat dé grond piaaisalijk roeslhoudnnd ís. Verdar Zpn 2Íniaieiqk gaen waarnamlr~qan
gsdean walke kunnen duidan öp de aanvrazighoid van esn bodemvaroNrainiglng. Ook ts zin(u151ïjk zoerel op het
maatvald als 1ö de grond gaen asbes(verdachi msiariaal aanga(roHan.
ß V9Rianvs f.llllau öv. OaipssUasr 9?. NL.gHAa AD nöLil.IALO, P4&faCtes. P061DUS S, N4D997 ZG H(7QG~KEPWEL 22vap 38
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Projeci : Verkannand tiödam. an asbestondeaöek, Ksrrihsuvolsostraat 1 on iü te Esi
Konmerk : MTE/ADVNMÜÍ15705g
In bovangrondmsngmonsters Mhü7 sn MM ig zijn zeer licht varlvoogde gehalton minerale ofie gemeten. In
ondergröndmengmonslor heM201s ean liaht uarhoogd gahafis zink aangatoond. Bóvengrondmengmonster MM i8
en ondergrandmengmonetors h9Fd21 en MM2P bsvaiton geen varhoogda gehalton.
6o do bovsngrondmengmonsiers MM5 on MM6 is analytiscn geen asbost aangeiroitan.
In hetgröndsvaier uït psiltruis 87 en 78 ziJn göeli van ds ondaaochtö parametars in verhoogda töncaniraüns tan
opztehíe ven destreefivaarda gamaten,
Ovarig terrein #as nr. TS
Tijdens da uitvaerïng van de vsldwarkzaarnheden fs svaarganomen d2t ds grond plaatsslijk roasthoudend is
(sporen toi zwakj. Verdor zijn zintuiglijk gean meamemingan gedaan xvelke #unnan duiden op da aamvezighaid~van
een badamvsrontrelniging, Ook is zintufgüjk zowöl öp fiel maaivaid als in de grond geon asbsstvordachl matedaai
aangetrotfsn.
Analgtisch zijn in ds bövangrondmongmonstors MM53 tlm Mtrti5 geen van de andoaochts parametors ïn
verhoogda gshal3en ten opzichio van da strenhvaarda aangatöond. Hst ondergrondmengmonsier MM i6 bovat ean
licfii verhoogd gahalte nikket. In kovangrondmangmonstsr MM9 is anaty4isch gaon asbest aangetoond.
In het grondwaier ull poNbuis 51 zijn gesn vernoogde cöncentratissgemsten.
d.d
F"t, VenRpxvn I,tilisu trv, Ciurpssnaar 32. NL-888A hn Iitll.tLiELb, PosteEres: Pas4bus 3. Nt~6987 EG HG4GKEPpEL 23van ïà
Toetsing hypothese
In andarstaande labal is per duettoca7ie de toeising van de opgosteldo hypothasa sveergegnvan.
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Projoci : Varkannend üodsm. en asbastondoaoek, Karnhauvelsastraat 7 an 78 ta Est
Kanmark : k4TEtADVNMOJi57fl5fl
5 SAMENVATTIN~, CC7NCLUSIEB EN ADVISS
5.1 Samonvatttnp
In opdracnt van da gomeemo t>learíjnen is door Varhoeve Mílieu bv in aprïl 2007 san gécomblnuard varkannond
üodem-sn asöest ondeaaek uilgavaerd ler plaatsa van de peraelon gelegen aan de Karnhauvolsesüaat 7 en 16 te
Est.
Deaanloiding tot hot öodemandsaoak is da voorgonomon üesiemminflsRtanwijzígîng
Hol doel uan dit gscomöinaerd verkennond tmdom-an asbastöndoaoek is hat verkrijgen van inzîcM in de
miliauhygiënisotta bodenrkwaüteit en de mogalijka aanwazigheid van a5bssi op hst mnaívaid en in da bodem van
da laeatie.
Onderstaand zijn da resutlaton uan hot ondaaoak samengevaf.
Bovengrandso tank nr. i
Tijderrs do uïtvoering van davoldvterkzaamhedan (s waarganamen dat do ondergrond aen zwskke olis-
watarrsactio fleart. Analyttsch is in do grönd een lïcht verhaogd gehaha minerals ollo gomalon. In üet grondvaafer
nabij do Iank zjjn lichi verhoogdo concsntraliss nattaleon en minoralo oüe gemetan. Siroomatwaans beval hot
grondsuater geen verhoagde ennceniraiïos mineraieolíe snlot aromaten. De malig usrhoögde cnneantraUe nUnoraie
ölie in hat grondwatarweike lijdens oerdor ondsrzaek Is gemeten is hiermsa nïai tarug flevondan. Da matige
aliavorontrsinigïng wslka lijdens sardor andoaosk ïn da grond tor plaatso van barïng A3 is gomaten Iljkl, gezion
ondsrltavige resuliaten, de ügging van do lank an fla grandwalarsirontingsrichting üeparkt van onriahg.~
Bastrijdingsmiddelonopslag ne, i
Zintutgiljk is esn xwakka olre.waierreacüe ön san zsvakke optosmïddalgaur ïn ds ondergrond waarganoman. Da
zlntuiglijk varonireinigda bodomiaag bevat eon licht verhoogd gehaite míneralo olie. In de bavengrond zijn IicM
varhoogde gehaltan PCB, andrin en som akirintdíafdrintendrïn gemeton. Het grondwator üevat gaen varhoogda
concantratias.
Bovangrondso tank nr. 18
Tïjdéns da uitvoartng van de valdwerkxaamiteden zijn zhtiuigüjk gean waarnamingen gadaan walke kunnan duiden
ap de aanwozigheid van bodamvaronire(niging moi minerale olie én/af aromaton, Analytisch zijn zövral in da grond
als în hat grondwater gaen verhougdo gehalten mineralo a7ie aNoi aromatan gometon.
Vml. üestrïjdingsmiddotanopslag nr. iB
Ziniulgüjk zijn gean waarnemingen gedaan weike kunnon duídan op esn öademverontroinigíng. Zowel in hei
bovangrondmanstar ais ïn hel grond,vater zipt gaen van de orxleaochta paramatars 1n uerhoogde
gehaltentconasnüaties ten opzicnte van da.st2ohvaaNe aángatoond.
Boslfijdingsmiddetonmongruïmto mot opal8g nr.18
6r zijn Iljdans de uilvoerïng zïjn zintuiglijk geénv~aarnamingan gedaan woike kunnén duidan op esn
Iwdemverontroinigilrg. Zowal in hot üovongrandmonsler ats in het grondwater zïjn geon van do ondoaachto
paramsiers ïn varhaogU.e gahalteNCOncentraties ten apzïchle van de straotwaardo aangelaand.
eas(rijdïnesmiddelenopstag nr. 18
Ertijn tiJdens do ul(vosring zijn zintuiglijk geanwaarnomingen gsdaanwelka kunnan duiden op oan
üodomveromréiNging, In de bovsngrond is een lichi verhasgd flahalte sam DDTIbDEtODD flemat®n. In üet
QVöoóaevvAtIfIeube,oürpsslraät32.NL.aggyAn Hül,if.(EL6,POSradres~POSIbvse,NL~699ï2C HGGG~~KEPPEL 2áüan2d

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 24 van 190

In2006 - 6896



Projeci : Varkannand üodöm. en asüostanderzoak, Karnhawelsesuaat t en 1H le Est
Kanmark : MTEIADVNMOt157g59
gröndwatör zi[n geön van de andeaochtö paramaters in varhnoflda concöniraïiös tön apziéhta van da stréötwaarde
aangatoond.
Opslag afgawarkie~ ölla nr. iH
Er zijn tijdans da uitvaering z(niüieülk gean amarnemingen gedaan walke kunnan du(den op aen
hademveronlrainiging mat mtnaraie aliö aNöt aramaien. Zawel in hei bovongrondmönster als tn üetgröndwatat zíjn
gaen uerhoogda gohaüenturoncantratïös mínörale olía eNöt aromaten lan apzichta van de streahvaardegemotea
Ovörig buitantorrain nr. 1
In de zvrak kool-en spören puinhoudende üovengrond zijn analNisch 9aen verhoögde geüaltan gemotan. Da puín-,
slakken, kolengruís-an glashoudenda bövengrond üevat Iich1 varhoogda gehallen PRK (ig) tofaal an minerale plïö-
Ean Iicht varhöögd geüalte minetaln öllo Is gamntanln da ondargrond svalke aan zwakke ölte-waterraaclie geatt.
Vardor üeval de grond plaatselijk bijmangingön met roesf. öa üövangrond üevat maximaal aen Ilehtvarhöogd
gahalta zïnk ön do öndergrand maximaal ean licht varhoögd gehalto nikkol. In de üövangrondmengmonsters is
analyfisch gaön asbast aangatrpNan.
Hat gröndwaför bavaC maximaai oan lichi varhoagda canceniratie nikknl
Ovorig tarrain kas nr. i
In do bouengrond zijn plaalsatijk spnren glas en paln aangelmitön en plaatsöüjk üevindt zich roöst In de grond
Zintulglijk zíjn zöwal öp hot maatvald als in da grand gean asbestvaxdachte matörielen waarganömön.
RnalgUSeh zijn in het bavengrnndmengmönster licht varhöogda gehaitan cadmium, köper, lood. ztnk. PCH, aöm
DDTtDDEIDDD, gamma-HCH, lotaal HCH én minöralo olie gemeten. In höt andergrpndmengmpnsterzijn geön van
da ondaaacüie paramaiars in vörnopgde gehaltön tën opziante van de streotwaarda gamalan- In höt
üovangrondmangmanstar is analytisch gaen asüosl aangötoönd.
Hatgrondvratar bavai aen licht varhoögda concanlrztie cadmium én woderöm een stark vorfioögda cönceniratiö
nïkkal.
bvorig buitaniarcain nr. i6
Zíntulgüjk is waargenöman dat da grand plaatsalijk roöslliöudend is. Vardar zijn göen waarnemingan gadaan sralke
kunnen duldan op da aanvrezïgheid van ëen üodömvaronlreiniging. Ook ts zinWiglijk zöwel op hai maaiveld als in
de grönd göen asüestvördactït matariaat aangotröffan. In dö bövangrahd zijn maxïmaal zear lïcht varhaögda
gohallen minarala alîe gemeten, In de ondargrönd Is maximaal ean ilcht vnrhoögd göhalia ztnk aangetöand. Er fs in
dö twvangrondmengmonstnrs analyüsch gearr asáest aangetroffen.
In hat gtöndwater zijn göan van da ondoaocüte paranratars (it verHoogda concantratias lert opziatite uan de
sireafwaardegamalen.
Overig tarrein kas m, iH
Tijdans de uilvoering van de valdwarkzaémhödön zijn, op plaatselijk röeslhoudende grönd na, zintuïglíjkgeön
waarnemingön gadaan wolka kunnen duiden ap do aanwözigheid van aen bodemverontrainiging. Ook is zinluiglljk
zowal öp hat maaivald els in de grönd geön aslrestverdacht matariaal aangairötlan. Analytisch zijn in de
bövöngröndmengmonsters gaen van ds öndeaochia paramaiers in vörhoogdö gahalten ten opzichie van de
sirea(waerde aangatöönd. Het öndorgrondmangmonster bevai aan Iicht vérhöögd göhaita nikkol. In
bövangrondmangmanstar ïs analylisch gean asbas! aangatoönd. In hai grondsvater z(jn geon verhoagda
cövcentretias gemötön,
E Venbaeve óBÜeu dv. Pmpssuaat 3P, NL-6696 hD MUAfI.iELO. Pasnadres: PosYboe a. NL·688Y 2G HöpG.MEPPEL 25van 2a
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ProJect : Varkennand bodam-an asbestondarzaek, Karnhauvalsastraat i en 10 te Est
Könmerk : bITEIADVMMOl157059
5.8 Gonclesies en adviss
Uit hat önderhavig uitgevoerdo ondarzoak kan v:ordsn gaconcludeard da4 da tocaüa níei gaheel wíj Is van
verönireinlgingert. In do grond en hei grondwaför zijn over hel algemsen maximaal strasrwaarda overschrijdingan
aangotoond. Daza Lpht varhoogd gemalon getlaltanlaönc®nfraira zijn dustianig gedng vörhoogd gamaten dat
tisica's voörde völksgözöndhaid en hat müîau als vanvaarlaosbaar klain mo9en vrorden bsschöuvrd. kanvüïlend
andoaöak hiarvoar tvordl darhalva n7e( noodzakalijk gsaabl.
Echtar tar plaa(sa van peilbuis iP is, nat als üjdans hei in 2004 uitgevaeröa öndsaoek, ean stark varhoogda
canaöntratia nikkal in bat grondwateraangstroftsn. Ean irrdirocte oörzaak vonr de nikkaiveröntreiniging ín hat
gröndvrater kan hat gabruík van bemesting mat zure kunslmaststoflon xijn. Oöar aön daling van ds zuurgrzad gaat
nikkal in aplossing met hei twdamvochl. Formeal gauien 7s hel noodxákolijk de omvang van dö aangalroften níkkel
vorontrainiging in het grondwaiar middals het uftvoemn van oan nader onderzask verdsr in 6esid fe brengan.
De tijdens hel. în 200d ultgövoörda onderzook aangetroffen matige alieverönireïnigïng in dogrond ter plaatsa van
de bovengraridse tank aan da Karnheuvalsasbaat 1 is svaarschijnlljk baperkt van omvang. Farmaöl gaz(an díeni da
varanireinig9ng ochiarverder in baeld ta seordsn 9s4racht am te bepaien oi er spraka is van een arnsilgo
varonirainiging.
Er díeni.avanesns rakaning ie vrordan gehauden mat hot 9agoven dai bij eventuela toekomstíge
gtöndwörkzaamhaden da grönd niaí zondor aanvultende analysos an niel zondanestrictiés buiten de locaüe kan
wprden toe9aPast. Hat Bouwslöffanbesluit wördt dao van krachi.
W"YArßovvaAA711vvpv,böeásslna3V32,NL-aë9fiA0 HUfAhIELO.PVSIZ0e0a~.FVSNUa4.NLfi89tZO HöOGREPPEL ?GvamPe
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SAMENVATTING 

Dhr. Van Tuyl heeft aan Verhoeven Milieutechniek B.V. te Velddriel/Zaltbommel 
opdracht gegeven voor de uitvoering van een verkennend bodemonderzoek op een terrein 
gelegen op het adres Karnheuvelsestraat 16 te Est. 

Met onderzoek is opgezet conform de onderzoeksstrategie bij verkennend bodem
onderzoek, N V N 5740 [1] en is uitgevoerd in verband met de bouwvergunning voor de 
bouw van een woonhuis. 

Het onderzoek heeft tot doel een indicatie te verkrijgen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem op de onderzoekslocatie en vast te stellen of vanuit milieuhygiënisch 
oogpunt mogelijk bezwaren bestaan ten aanzien van de voorgenomen bouw van een 
woonhuis. 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt, dai noch in de bovengrond (0,0 -0,5 m -mv) 
noch in de ondergrond (0,5 - 2,0 m -mv) noch in het grondwater relevant verhoogde 
concentraties aan de onderzochte parameiers zijn aangetroffen. 

Op grond van de verkregen onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat vanuit 
milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen bestaan ten aanzien van de voorgenomen 
bouw van een woonhuis. 

* N V E R H O E V E N M I L I E U T E C H N I E K B.V. 
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1. INLEIDING 

Dhr. Van Tuyl heeft aan Verhoeven Milieutechniek B.V. te Velddriel/Zaltbommel 
opdracht gegeven voor de uitvoering van een verkennend bodemonderzoek op een terrein 
gelegen op het adres Karnheuvelsestraat 16 te Est. 

Het onderzoek is opgezet conform de onderzoeksstrategie bij verkennend bodem
onderzoek, N V N 5740 11] en is uitgevoerd in verband met de aanvraag van een 
bouwvergunning voor de bouw van een woonhuis. 

Namens Verhoeven Milieutechniek B.V. zijn de werkzaamheden gecoördineerd door de 
heer C.L.J .A. Kouwenberg. 

2. DOELSTELLING V A N H E T ONDERZOEK 

Het onderzoek heeft tot doel een indicatie te verkrijgen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van dc bodem op de onderzoekslocatie en vast te stéllen of vanuit milieuhygiënisch 
oogpunt mogelijk bezwaren bestaan ten aanzien van de geplande bouw van een woonhuis. 

3. LOKATIEGEGE VENS 

3.1. Algemeen 

De onderzoekslocatie is gelegen op het adres Kanheuvelsestraat 16 te Est, kadestraal bekend 
onder de gemeente Neerijnen, sectie E, nummer 35. De onderzochic terreindeel heeft een 
oppervlakte van circa 182 nr. 
De te onderzoeken locatie van hei perceel wordt gebruikt als agrarisch bouwland. 

Voor de situering van het perceel in dc regio wordt verwezen naar bijlage 1. Een locatie 
overzicht is opgenomen in bijlage 2. 

* \ ^— V E R H O E V E N M I L I E U T E C H N I E K B.V. 
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3.2. Geohydrologische en bodemgegevens 

Het maaiveld van de onderzoekslokatie ligt op circa 3 meter + N .A .P . In het kader van de 
grondwaterverkenning van Nederland zijn in en nabij Est enkele diepe boringen uitgevoerd 
[2]. Uit de resultaten van de boringen kan worden afgeleid dat op de onderzoekslokatie 
vermoedelijk een circa 8 meter dikke deklaag aanwezig is. De deklaag is een slecht doorla
tende laag waarvan de sedimenten tot het Holoceen behoren. De deklaag bestaat hoofdza
kelijk uit klei. In de deklaag bevindt zich de freatische waterspiegel. De G H G is groter dan 
0,8 m -mv en de G L G is groter dan 1,2 m -mv. Het onderliggende goed doorlatende eerste 
watervoerende pakket is 43 meter dik en bestaat voornamelijk uit uiterst grove 
grindhoudende tot matig grove zanden (30Ouin-20Q0u.m) (Formaties van Kreftenheije, U r k 
en Sterksel). Het eerste watervoerende pakket wordt van het onderste gedeelte van het 
tweede watervoerende pakket gescheiden door circa 37 meter dik slecht doorlatend pakket 
klei, leem en fijn zand (Formaties van Kedichem en Tegelen). 

3.3. Grondwaterstroming 

De algemene stromingsrichting van het grondwater is van oost naar west. D i t stromingspa
troon wordt bepaald door de ondergrondse afstroming vanuit de hoger gelegen gebieden in 
Noord-Brabant, Gelderland en de Utrechtse heuvelrug. D a patroon zal vooral tot 
uitdrukking komen m de stijghoogte van het tweede watervoerende pakket, waar de 
invloed van de grote rivieren aanzienlijk minder is dan in het eerste pakket. 

Op grond van het isohypsenpatroon van de stijghoogtes van het grondwater in het eerste 
watervoerende pakket, opgenomen op 14 december 1976 [2], wordt, een noordwestelijk 
gerichte grondwaterstroming in dit pakket vermoed. 

4. HYPOTHESE 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt de hypothese gesteld dat dc onderzoekslocatie 
niet-verdacht is met betrekking tot de aanwezigheid van bodemverontreiniging. 

OPZET V A N HET O N D E R Z O E K 

5.1. Algemeen 

Conform de onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek, N V N 5740 [1], zijn 
verspreid over de locatie in totaal 4 boringen verricht tot 0,5 meter minus maaiveld 
(m -mv). Hiervan is 1 boring doorgezet tot ca. 2,0 meter onder grondwaterniveau voor hef 
plaatsen van een peilbuis. 
Grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op een standaardpakket parameters, zoals 
in de N V N 5740 is omschreven. 

A 
« \ V E R H O E V E N M I L I E U T E C H N I E K B.V. 
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5.2. Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het plaatsen van de 
peilbuis, het bemonsteren van de grond en van het grondwater en de zintuigelijke 
beoordeling van de grond- en grondwatermonsters, zijn uitgevoerd volgens de van 
toepassing zijnde NEN-normen en de methoden zoals aangegeven in de Aangepaste 
Voorlopige Praktijkrichtlijnen (VPR.) voor bemonsteren en analyse bij 
bodemverontreiniging [3]. De situering van de bonngen is opgenomen in bijlage 2. Alle 
boringen zi jn met handkracht uitgevoerd. 
Het grondwater is, nadat het 2 keer was afgepompt en na een week standtijd, bemonsterd. 
De zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (Ec) van het grondwater zijn in het veld bepaald. 
De veldwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in juni 1997. 

5.3. Laboratoriumwerkzaamheden 

De chemische analyses van de grond- en de grondwatermonsters zijn uitgevoerd door het 
door de stichting S T E R L A B erkende laboratorium Hei Milieulab te Zoetermeer. Voor de 
toegepaste analysemethoden wordt verwezen naar bijlage 3. Bij het onderzoek is gebruik 
gemaakt van de voorbehandeiings- en opwerkingsmethoden zoals beschreven in de 
Aangepaste Voorlopige Praktijkrichtlijnen (VPR) voor bemonsteren en analyse bij bodem 
verontreiniging |3 ]. 

Alvorens de analyses zijn uitgevoerd, zijn de volgende grondmengmonsters samengesteld: 

• mengmonster 1: bovengrond, klei, bruin, geen geur; 
boringen 1, 2, 3 en 4 grondlaag ± 0,0 - 0,5 m -mv; 

• mengmonster 2: ondergrond, klei, bruin/grijs, geen geur; 
boring 1, grondlaag ± 0,5 - 2,0 m -mv. 

Grondmengmonster 1 is onderzocht op de volgende parameters: 
BI arseen en de zware metalen cadmium, chroom, koper, lood, nikkel, zink en kwik; 
• minerale olie; 
fl extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX); 
ffl polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). 

Voorde vaststelling van de streef- en interventiewaarden zijn van grondmengmonster 1 
tevens de gehalten aan lutum en organische stof bepaald. 

Grondmengmonster 2 is onderzocht op de volgende parameters: 
9 arseen en de zware metalen cadmium, chroom, koper, lood, nikkel, zink en kwik; 
• minerale olie; 
H extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX). 

ÜN ~- V E R H O E V E N M I L I E U T E C H N I E K B.V, 
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Het grondwatermonster afkomstig uit de peilbuis P B l is onderzocht op de volgende 
parameters: 
• arseen en de zware metalen cadmium, chroom, koper, lood, nikkel, zink en kwik; 
• extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX); 
• vluchtige gechloreerde en aromatische koolwaterstoffen en naftaleen; 
9 fenolindex. 

De monsterrestanten en de nict-geanalyscerde grondmonsters zijn opgeslagen in een 
donkere ruimte, bij een temperatuur van ± 4°C. 

* X V E R H O E V E N M I L I E U T E C H N I E K B,V, 
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6. WIJZE V A N BEOORDELING E N INTERPRETATIE 

De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de 
gemeten gehaltes in grond- en grondwater aan streef en interventiewaarden. 
Laatstgenoemde waarden zijn op 9 mei 1994 bekend gemaakt m de circulaire 
interventiewaarden bodemsanering [4]. Deze circulaire is in dc leidraad bodembescherming, 
aflevering 10, juni 1995, opgenomen [5]. Op korte termijn zullen de streef- en interventie
waarden worden opgenomen in de uitvoeringswetgeving van de Wet bodembescherming 
(Wbb). Tot die tijd zijn de streef- en interventiewaarden geldig. 
Voor de som van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (10 P A K V R O M ) in de vaste 
bodem geldt met ingang van 28 juni 1996 een gewijzigde interventiewaarde [6]. 

De streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. 
In het bodembeschermingsbeieid geven zij het te bereiken en te behouden kwaliteitsniveau 
voor de bodem aan. 
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft 
voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. 

O m van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient voor ten minste één 
stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m J grond of 100 m J grondwater hoger te 
zijn dan de interventiewaarde. 

Het toetsingskader van de N V N 7540 [1] kan worden geactualiseerd. Uit combinatie van de 
N V N 5740 met de streef- en interventiewaarden kan het volgende worden afgeleid; 

B Bij een overschrijding van de streefwaarde is het vermoeden van 
bodemverontreiniging bevestigd. In principe dienen de monsters waaruit eventuele 
mengmonsters zijn samengesteld separaat te worden onderzocht op de parameters 
die in licht verhoogde gehaltes zijn aangetroffen. 

ffl Bij een overschrijding van de halve som van de streef- en interventiewaarde, in de 
praktijk ook wel tussenwaarde genoemd, bestaat het vermoeden van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. Middels de uitvoering van de aanvullende analyses, 
mogelijk gevolgd door een nader bodemonderzoek, dient de verspreiding van de 
verontreinigingen) te worden bepaald. Afhankelijk van de resultaten wordt het 
vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging bevestigd dan wel 
verworpen. In het eerste geval dient overgegaan te worden tot de uitvoering van een 
saneringsonderzoek, gevolgd door een sanering, 

B Indien de interventiewaarde wordt overschreden is het vermoeden van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging bevestigd en dient overgegaan te worden tot de 
uitvoering van een saneringsonderzoek, gevolgd door een sanering. 

De somparameters zoals E O X en de fenolindex vervullen een zogenaamde trigger-functie en 
kunnen worden gebruikt om een indicatie te krijgen of interventiewaarden voor individuele 
stoffen mogelijk overschreden worden. Indien dit het geval kan zijn, dienen met specifieke 
analysemethoden de gehaltes aan de individuele verbindingen te worden vastgesteld. 

De streef- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of 
het organische stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de streef- en interventic-
waarden is uitgegaan van de analytisch vastgestelde gehalten lutum- en organische stof van 
grondmengmonster 1. De berekende streef- en interventiewaarden zijn gegeven in bijlage 6. 

V E R H O E V E N M I L I E U T E C H N I E K B.V. 



RESULTATEN 

7.1. Zintuiglijke waarnemingen 

Voor de boorprofielbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 4. De bodem op de locatie 
is overwegend opgebouwd uit klei. Ter plaatse van boring 1, van 1,0 toi 1,8 rn -mv, is een 
laag matig grof zand aangetroffen en van 1,8 tot de maximaal uitgevoerde boordiepte van 
3,0 in -mv een laag leem. 

Zintuiglijk zijn geen kenmerken waargenomen die mogelijk kunnen duiden op de 
aanwezigheid van een bodemverontreiniging. 
De zuurgraad (pIT) en de geleidbaarheid (Ec) van het grondwater zijn opgenomen in tabe! L 
De p H en Ec hebben een normale waarde voor dit gebied. 

7.2. Analyseresultaten en bodemkwaliteit 

De resultaten van de analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn vermeld in 
bijlage 5; dc toetsings- cn analyseresultaten zijn opgenomen in tabel 1. 

Tabel 1: Toetsings- en analyseresultaten van grond en grondwater. 

Grond (mq/kq ds | Grondwater ifjqll) 
Monster 
Boringen 
Grondlaag {m -mv) 
Peilbuisfilter (m -mvr 

M M 1 
1, 2, 3 on 4 
i 0,0 - 0,5 

M M 2 
1 

± 0,5 - 2 ,0 

P B l 
1 

± 2,0 - 3,0 
Metalen 
C a d m i u m 
C h r o o m 
Koper 
Lood 
Nikkel 
Zink 
Arseen 
Kwik 

-
39 

-

P A K I V R O M 10) -

Minerale olie -
Gechloreerde kwst. 
Individueel 

-

Aromat ische kwst. 
Individueel 

-

Naftaleen _ 

Somparameters 
E O X 
Fenoiindex 

< 0,1 < 0,1 < 1,0 
< 2,0 

PH 
Ec 

7,5 
9 4 0 

Verklaring van tekens: niets vermeld betekend niet geanalyseerd 
^ streefwaarde 

39 > streefwEiarde en < tussenwaarde 

V E R H O E V E N M I L I E U T E C H N I E K B.V, 
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7.3. Interpretatie 

Zintuiglijk zijn geen aanwijzingen aangetroffen welke zouden wijzen op een de 
aanwezigheid van een bodemverontreiniging. 

Tu het mengmonster van dc bovengrond zijn geen verhoogde concentraties van de 
onderzochte parameters aangetoond. 

Analytisch blijkt dat in het mengmonster van de ondergrond voor nikkel (39 mg/kg d.s) de 
streefwaarde (32 mg/kg ds) zeer licht wordt overschreden. Deze waarde overschrijdt de 
streefwaarde marginaal en behoeft geen nadere aandacht. 

Noch voor het bovengrond mengmonster, noch voor het ondergrond mengmonster 
worden voor de overige onderzochte parameters de streefwaarden overschreden. De 
analyseresultaten voor de somparameter E O X vormen geen aanleiding tot het uitvoeren 
van meer specifieke analyses. 

In het grondwatermonster uit P B l zijn geen verhoogde concentraties van de onderzochte 
parameters aangetoond. 

8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein gelegen 
op het adres Karnheuvelsestraat 16 te Est blijkt, dat noch in de bovengrond 
(0,0 -0,5 m -mv), noch in de ondergrond (0,5 - 2,0 m -mv) noch m het grondwater relevant 
verhoogde concentraties aan de onderzochte parameters zijn aangetoond. 

Op grond van de onderzoeksresultaten dient de gestelde hypothese, dat de onderzoeks
locatie "niet-verdacht" is met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging, 
formeel gezien te worden verworpen. Hiervoor zou namelijk voor geen van de onderzochte 
parameters de streefwaarde mogen worden overschreden. Gezien de mate van de 
overschrijding kan echter worden gesteld dat vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen 
belemmeringen bestaan ten aanzien van de voorgenomen bouw van een woonhuis. 

^ \ V E R H O E V E N M I L I E U T E C H N I E K B,V. 
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L E G E N D A : 

^ B11 r ï n o e n met p e i 11 > 11 i s 

• Boringen 

Uiiderzoeksloca t.ic 

Situatieschets lokal.ie me i boringen en peilbuizen 

Karnheuvelseslraat 10 te Kst. 

Schaal : 1:200(1 Form aat: A i 

VERHOEVEN MilJFUTECHNIËK Ë . V . 
A [iv I SERI HG • B C O E M O I I L ' E R Z O E K E M • '—N'ERIKC-EK' 



BOORTROFIELBESCHRTTVINGEN 
Projectnummer 0730: Karnheuvelstraat 16 te Est 

Bijlage 4 

B O R I N G Bl grondwaterstand: ± 1,0 meter -mv 
(met peilbuis) peilbuisfiltcr van 2,0 tot 3,0 meter -mv 

pH: 7,5 Ec: 940 j*S/cm 

0,00 - 0,50 klei, bruin, geen geur 
0,50- 1,00 klei, gnjs/bruin, licht oerhoudend, geen geur 
1,00 - 1,50 matig grof zand, grijs/bruin, geen geur 
1,50 - 1,80 matig grof zand, grijs/bruin, matig oerhoudend, geen geur 
1,80- 2,00 leem, grijs, geen geur 
2,00 - 3,00 leem, grijs, geen geur 

A 
B 
C 
D 
E 

B O R I N G B2 

0,00 - 0,50 klei, bruin, geen geur A 

B O R I N G B3 

0,00 - 0,50 klei, bruin, geen geur A 

BORING B4 

0,00 - 0,50 klei, brum, geen geur 

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK BV. 



Bijlage 5/1 

hot m///^nloh 
• • V «i I * • * * * W*# ******* 

B i o c h e m Laborator ium BV 
H e t milieulab 

Heliumstraat 8 

2718 SL Zoe termeer 

T e l e f o o n 0 7 9 - 361 66 26 

Te le fax 079 - 361 66 09 

A n a l y s e r a p p o r t 
B l a d 
O p d r a c h t g e v e r 
P r o j e c t 
Datum aange leverd 
A n a l y s e s gereed 
C o n t r o l e g e t a l 

213789 
1 van 2 ( e x c l . v o o r b l a d ) 
Verhoeven M i l i e u t e c h n i e k BV 
0730 k a r n h e u v e l s t r a a t 16 
1 j u l i 1997 
3 j u l i 1997 
970703-170239-49268 

M o n s t e r o m s c h r ï j v i n g / B a r c o d e : 
1. : 970783606 G r o n d ; IA t /m 4A 

P1150480 PI1504S1 P1150482 P1150899 
2. : 970783607 G r o n d ; 1B, IE 

P1150476 P1150903 
3 - : 970783608 G r o n d ; E x t r a a a n g e l e v e r d e monsters (2) 

P115Q4B5 P1150895 

1. 2. 3 . 

E x t r a aange leverde monsters 

Droge s t o f (NEN 5747) (%) Q 84,0 73 ,8 

O r g a n i s c h s t o f (NEN 5754) (% op ds) Q 3 ,0 
( g e c o r r i g e e r d v o o r aan lutum gebonden 

v o c h t ; i n d i e n geen lutum aangevraagd: 
lutum = 25 % op ds a l s s t a n d , bodem) 

Lutum . ( s e d i g r a a f ) (% op ds) 0 22 

M e t a l e n ( ICP, NEN 6426) 
Chroom (mg/kg ds) 0 28 36 

N i k k e l (mg/kg ds) Q 30 39 

Koper (mg/kg ds) O 23 19,5 

Z i n k (mg/kg ds) 0 94 77 

Cadmium (mg/kg ds) Q 0,40 < 0,2 

Lood (mg/kg ds) 0 28 17 
A r s e e n (mg/kg ds) Q 15,0 7 ,6 

Kwik (NEN 5779) (mg/kg ds) Q < 0,1 < 0,1 

PAK (Aceton /Hexaan E x t r a c t i e , GCMS) 
N a f t a l een (mg/kg ds) Q < 0,02 
A c e n a f t y l e e n (mg/kg ds) Q < 0,02 
A c e n a f t e e n (mg/kg ds) Q < 0,02 

F l u o r e e n (mg/kg ds) Q < 0,02 
Fenanthreen (mg/kg ds) 0 < 0,02 
A n t h r a c e e n (mg/kg ds) Q < 0,02 
F l u o r a n t h e e n (mg/kg ds) Q 0,02 

Pyreen (mg/kg ds) 0 < 0,02 
B e n z o ( a ) a n t h r a c e e n (mg/kg ds) O < 0,02 
Chryseen (mg/kg ds) 0 0,03 
B e n z o ( b ) f l u o r a n t h e e n Cmg/kg ds) Q 0,03 
B e n z o ( k ) f l u o r a n t h e e n (mg/kg ds) Q < 0,02 
Benzo(a )pyreen (mg/kg ds) 0 < 0,02 
[ n d e n o ( 1 , 2 , 3 - c , d ) p y r e e n (mg/kg ds) 0 < 0,02 
D i benz. ( a , h ) an thraceen (mg/kg ds) 0 < 0,02 
B e n z o ( g , h , i ) p e r y l e e n (mg/kg ds) 0 < 0,02 
T o t a a l P A K ' s EPA <mg/kg ds) Q < 0,3 
T o t a a l P A K ' s VROM (mg/kg ds) Q < 0,2 

T o t a a l P A K ' s B o r n e f f (mg/kg ds) 0 < 0,2 

E . O . X . (o -NEN 5735) (mg/kg ds) Q < 0,1 < 0,1 

Biochem Laboratorium BV is ingeschreven in htt Stertob register onder nr. 6 voor gebieden zoals nadcr 
omschreven in de erkenning on is tevens erkend door Lloyd's Register Qualrry Assurance voor ISO-9002. 

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig ome leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel en fabrieken. 



Bijlage 5/2 

hot milicïiilf^Yx 
• • v v ffff«««ffWMiuiv 

Biochem Laborator ium BV 
H e t milieulab 

Heliumstraat 8 
2718 SL Zoetermeer 
Telefoon 079 - 361 66 26 
Telefax 079 - 36 I 66 09 

A n a l y s e r a p p o r t : 213789 
B l a d : 2 van 2 ( e x c l . v o o r b l a d ) 
O p d r a c h t g e v e r : Verhoeven M i l i e u t e c h n i e k BV 
P r o j e c t : 0730 k a r n h e u v e l s t r a a t 16 
Datum a a n g e l e v e r d : 1 j u l i 1997 
A n a l y s e s gereed : 3 j u l i 1997 
C o n t r o l e g e t a l : 970703-170239-49268 

M o n s t e r o m s c h r i j v i n g / Barcode: 
1. : 970783606 G r o n d ; IA t /m 4A 

P1150480 P1150481 P1150482 P1150899 
2 . : 970783607 G r o n d ; 1B, IE 

P1150476 P1150903 
3 . : 970783608 G r o n d ; E x t r a a a n g e l e v e r d e monsters (2) 

P1150485 P1150895 

2. 

M i n e r a l e O l i e GC (VPR C85-19) 
F r a c t i e C10 - C12 (mg/kg 
F r a c t i e C12 - C22 (mg/kg 
F r a c t i e C22 - C30 (mg/kg 
F r a c t i e C30 - C40 Cmg/kg 
T o t a a l H i n e r a l e O l i e C10-C40 (mg/kg 
S ï l i c a g e l (per gram monster ) (gram) 

ds) Q < 20 < 20 
ds) 0 < 20 < 20 
ds) Q < 20 < 20 
ds) 0 < 20 < 20 
ds) 0 < 50 < 50 

0 0 ,3 0 ,3 

M 
Biochem Laboratorium BV is ingeschreven in het Sterlab register onder nr. 6 voor gebieden zoals nader 

omschreven in de erkenning en is tevens erkend door Lloyd's Register Quality Assurance voor ISO-9002. 

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig ort7C leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel en fabrieken. 



Bijlage 5/3 

hot m i I S t i E f l o h 
• I W IIIIIIVM • 9*0 

Biochem Laborator ium 
H e t milieulab 

Heliumstraat 8 

2718 SL Z o e t e r m e e r 

Te le foon 079 - 363 35 33 

Telefax 079 - 363 35 00 

214883 
I van 1 ( exc l . . v o o r b l a d ) 
Verhoeven M i l i e u t e c h n i e k BV 
0730 K a r n e h e u v e l s e s t r a a t 2 
S j u l i 1997 
II j u l i 1997 
970711-093547-64393 

Monsteromschr i j v i n g / Barcode: 
1 . : 970786958 G r o n d w a t e r ; PB 1 

D0171972 H0113234 

1. 

A n a l y s e r a p p o r t : 
B l a d : 
O p d r a c h t g e v e r : 
P r o j e c t : 
Datum a a n g e l e v e r d : 
A n a l y s e s gereed : 
C o n t r o l e g e t a l : 

M e t a l e n ( I C P - A E S ; DIN 38406, E22) 

Chroom < u g / D Q < 1 - ° 
N i k k e l ( u g / D Q < 5 ,0 
K a p e r C u g / D Q < 5 , 0 
Z i n k C u g / l ) Q < 50 
A r s e e n ( u g / O Q < 5 ,0 
Cadmium < u g / D Q < 0,4 
Lood C u g / l ) Q < 5 ,0 

Kwik (NEN 6445) C u g / l ) 0 < 0,05 

F e n o l i n d e x (NEN 6670) ( u g / l ) Q < 2 , 0 

V l u c h t i g e Aromaten e n Geha logeneerden 
(NEN 6 4 0 7 , p u r g e & t r a p , GCMS) 

B e n z e e n < u g / D G < ° ' 2 

T o l u e e n ( u g / l ) 0 < 0,2 
E t h y l b e n z e e n (ug / l> Q < 0,2 
p+m-Xyleen ( u g / l ) Q < 0,1 
o - X y l e e n C u g / l ) Q < 0,1 
T o t a a l BTEX ( u g / l ) Q < 1 - ° 
Som X y l e n e n C u g / l ) Q < 0,2 
N a f t a l e e n C u g / l ) 0 < 0,2 
1 . 1 - D i c h l o o r e t h e e n ( u g / l ) Q < 0,1 
D i c h l o o r m e t h a a n ( u g / l ) Q < 0,5 
3 - C h l o o r p r o p e e n ( u g / l ) Q < 1.0 
t r a n s - 1 . 2 - D i c h l o o r e t h e e n C u g / l ) Q < 0 , 1 
1 .1 - D i c h l o o r e t h a a n C u g / l ) 0 < 0 , 1 
c i s - 1 . 2 - D i c h l o o r e t h e e n ( u g / l ) Q < 0,1 
T r i c h l o o r m e t h a a n ( u g / l ) Q < 0,1 
1 .2 - D i c h l o o r e t h a a n ( u g / l ) Q < 0,1 
1 . 1 . 1 - T r i c h l o o r e t h a a n C u g / l ) Q < 0,1 
T e t r a c h l o o r m e t h a a n C u g / l ) Q < 0,1 
B r o o m d ï c h l o o r m e t h a a n ( u g / l ) Q < 0 , 1 

T r i c h l o o r e t h e e n ( u g / l ) Q < 0,1 

1 . 1 . 2 - T r i c h L o o r e t h a a n ( u g / L ) Q < 0 . 1 

T e t r a c h l o o r e t h e e n C u g / l ) 0 < 0,1 
Tribroommethaan C u g / l ) Q < 0,1 
1 . 1 . 2 . 2 - T e t r a c h l o o r e t h a a n ( u g / l ) Q < 0 , 1 
Hexach loore thaan ( u g / L ) Q < 0,1 
T o t a a l v l . H a l . k o o l w a t e r s t . ( u g / l ) 0 < 3 ,0 

E . O . X . (NEN 6402) <ug/ l ) Q < 1,0 

( jLtALTrnri 

B V S i t W A B Biochem Laboratorium BV is ingeschreven in het 5tcr/ab register onder nr. 6 voor gebieden zoals nader 
omschreven in de erkenning en is tevens erkend door Lloyd's Register Quality Assurance voor ISO-9002. 

en fabrieken. 



 

   

 

Rapportage volledige asbestinventarisatie Type A  
Teeltruimte, schuur en noodwoning gelegen aan de  
Karnheuvelsestraat 16, 4185 NE te Est 
 

Inventarisatie en rapportage conform SC-540 
Projectnummer: A0310 

 
Opdrachtgever : CG van Tuijl 

Diepersestraat 1a 
4182 PJ Neerijnen 

Type bouwwerk : Teeltruimte, schuur en noodwoning 
Inventarisatiebureau : Ingenieursbureau Mol 
Ascert code : 07-D070056.01 
Uitgevoerd door : M. Hobma 
Ascert code DIA : 51E-030315-410761 
Datum onderzoek : 21 april 2015 
Rapport opgesteld door : de heer J.V.R. Schwörer 
Datum interne autorisatie : 22 mei 2015 
Datum geldigheid rapport : 22 mei 2018 

 
 Paraaf kwaliteitscontrole Paraaf autorisatie 
 

  



INGENIEURSBUREAU MOL RAPPORT: A0310 Pagina 2 van 18 

 

Asbestonderzoek van een teeltruimte, schuur en noodwoning op de locatie Karnheuvelsestraat 16 te Est 
Rapportversie: 1.A; 22 mei 2015, dit rapport is geldig tot: 22 mei 2018 

TITELBLAD (vervolg) 

 

Omvang onderzoek 
X Gehele gebouw of object 
0 Gedeelte van gebouw of object 
0 Representatieve steekproef (bijvoorbeeld bij flatgebouwen, 10% voor vergunning) 
0 Aanvulling op representatieve steekproef 
0 Onvoorzien aanwezig asbest 
 
Soort Onderzoek 
X Asbestinventarisatie Type-A 
 X Volledig 
 0 Onvolledig (NEN 2991:2005) ernstig blootstellingsrisico 
0 Asbestinventarisatie Type-B 
0 Asbestinventarisatie Type-G 

 

Risicobeoordeling 
X Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMART) 
0 Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991:2005) 

 

Dit rapport is geschikt: 
X Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder type A geïnventariseerde 

asbesthoudende materialen 
0 Voor het aansluitend uitvoeren van een Type B onderzoek ter verificatie van de lijst 

van redelijk vermoedelijke aanwezig asbest in het daaraan voorafgaande Type A 
onderzoek 

0 Voor het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw met een 
asbestinventarisatierapport Type-G 

0 Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het 
onderzochte bouwwerk 

0 Voor de renovatie van het gehele bouwwerk 
X Voor de sloop van het gehele bouwwerk 
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Karnheuvelsestraat 16

Est

omschrijving:

project:

schaal:

formaat:

datum :

projectnummer:

tekeningnummer:

Van den Heuvel BV

Langerak
A4

T01

18-2046ES

9 april 2018

Linge Milieu | poppelenburgerstraat 52 | 4191 zt | geldermalsen

info@lingemilieu.nl |  tel 0345 - 570 272

www.lingemilieu.nl | KVK TIEL 30233558
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18-2046ES 

9 april 2018
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