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1. INLEIDING 

 

1.1. Algemeen 

 

In opdracht van Zeestad heeft Witteveen+Bos verkennend bodemonderzoek en asfalton-

derzoek uitgevoerd in de omgeving van het station en postkantoor in Den Helder. In bijlage 

II is de regionale ligging van de onderzoekslocatie opgenomen. 

 

1.2. Aanleiding en doel 

 

De aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen herinrichting van 

het stationsgebied aan de Middenweg. 

 

De ontwikkelingsorganisatie Zeestad is opdracht gegeven om het gehele plangebied bouw- 

en woonrijp te maken voor de toekomstige ontwikkeling. Hiervoor zijn basisgegevens om-

trent de bodem, het grondwater en asfalt nodig.  

 

In onderhavige rapportage staat de uitwerking van de volgende onderzoeken, zoals be-

noemd in de uitvraag van Zeestad en in de aanbieding van Witteveen+Bos: 

A. verkennend bodemonderzoek; 

B. asfalt- en puinfunderingonderzoek; 

C. civieltechnisch onderzoek naar de opbouw van de bodem; 

F. plaatsing peilbuizen. 

 

Het doel van het bodem- en asfaltonderzoek is meerledig, te weten:  

- met een relatief geringe onderzoeksinspanning vaststellen of op de locatie bodemver-

ontreiniging aanwezig is; 

- indicatief vaststellen van de hergebruiksmogelijkheden van de grond (indicatieve toet-

sing Besluit bodemkwaliteit); 

- vaststellen van de dikte, opbouw en teerhoudendheid van de aanwezige asfaltconstruc-

tie op de Middenweg; 

- vaststellen van de samenstelling, dikte en de hergebruiks- en verwerkingsmogelijkhe-

den van het aanwezige funderingsmateriaal beneden de Middenweg (indicatief onder-

zoek); 

- vaststellen van de opbouw van de bodem; 

- verzamelen grondwaterstanden en grondwatergegevens. 

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 [ref. 1.], inclusief 

een vooronderzoek volgens de NEN 5725 [ref. 2]. Het asfaltonderzoek is uitgevoerd vol-

gens de CROW-publicatie 210 [ref. 3.]. 

 

1.3. Kwaliteitsboring 

 

Het project is uitgevoerd volgens het kwaliteitssysteem van Witteveen+Bos dat gecertifi-

ceerd is conform ISO 9001. Witteveen+Bos voldoet aan de veiligheidsmanagementnorm 

VCA**. Tevens is het veldwerk uitgevoerd onder het BRL SIKB 2000 procescertificaat van 

Sialtech (zie bijlage I). 
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1.4. Leeswijzer 

 

Dit rapport is als volgt opgebouwd: 

- vooronderzoek en onderzoeksopzet (hoofdstuk 2); 

- veldonderzoek (hoofdstuk 3); 

- chemisch onderzoek (hoofdstuk 4); 

- bespreking resultaten (hoofdstuk 5); 

- conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6). 
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2. VOORONDERZOEK 

 

2.1. Algemeen 

 

Voorafgaand aan het verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740 [ref. 1.] dient 

een vooronderzoek volgens de NEN 5725 [ref. 2.] te worden uitgevoerd. Met een vooron-

derzoek wordt informatie verzameld over het voormalig, huidig en toekomstig bodemge-

bruik, de bodemopbouw en geohydrologie en de financieel-juridische situatie. Op basis van 

het vooronderzoek wordt, volgens de NEN 5740, de onderzoekshypothese en -strategie 

uitgewerkt. 

 

Ten behoeve van onderhavig onderzoek zijn door de opdrachtgever bodemonderzoeks-

rapporten van het projectgebied aangeleverd. Deze rapporten zijn gebruikt voor het voor-

onderzoek en voor het opstellen van de onderzoeksstrategie.  

 

2.2. Beschrijving onderzoekslocatie, huidig en toekomstig gebruik  

 
Op 8 maart 2012 is een locatiebezoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in het huidig gebruik 
van de onderzoekslocatie. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste locatiegegevens op-
genomen.  

 

Tabel 2.1. Beschrijving onderzoekslocatie 

opdrachtgever 

- naam 

- contactpersoon 

 

Zeestad 

de heer H.F.J. Cools 

ligging locatie 

- locatie 

- X,Y- coördinaten  

 

omgeving station, postkantoor, Middenweg 

X: 112890, Y: 552433 

oppervlakte (m
2
)
 

20.142 m
2
 

huidig gebruik 

- locatie  

- omliggend gebied 

- verharding 

 

station, weg, winkelgebied, parkeerterrein 

bebouwde kom 

grotendeels verhard (asfalt, tegels) 

toekomstig gebruik locatie herinrichting gebied 

 
De ligging van de locatie is weergegeven op de regionale situatietekening van bijlage II 
(schaal 1:25.000). In afbeelding 2.1 is een luchtfoto van het onderzoeksgebied opgeno-
men. In de situatietekening uit bijlage III is de globale begrenzing van de onderzoekslocatie 
in de huidige situatie weergegeven. In bijlage IV is de toekomstige situatie weergegeven. In 
bijlage XIV is een fotoreportage opgenomen. 

 

Toekomstige situatie 

Het stationsgebied aan de Middenweg wordt herinrichting. Tegen het huidige, te slopen, 

stationsgebouw is nieuwbouw gepland, bedoeld voor een nieuw postkantoor en andere 

functies. Ook het pand waar voorheen het postkantoor in gehuisvest was, wordt gesloopt. 

Ten oosten van de Parallelweg/Middenweg is rekening gehouden met de bouw van een 

hotel. Ten westen van de geplande nieuwbouw is voorzien in de mogelijkheid van (onder-

gronds) parkeren. De huidige infrastructuur van wegen, inclusief fietspaden en voetgan-

gersgebied, wordt door de gewenste nieuwbouw en stedenbouwkundig plan aanzienlijk 

gewijzigd. 
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Afbeelding 2.1. Huidige situatie onderzoeksgebied  

 

 
 

Bron: Google earth. 

 

2.3. Bodemonderzoeken 

 

De door de opdrachtgever aangeleverde bodemrapportages zijn beoordeeld. Enkele on-

derzoeken liggen buiten de onderhave onderzoekslocatie. Alleen de relevante gegevens 

worden vervolgens beschreven. 

 

Boerhaven 15 

Aan de Boerhavestraat 15 heeft een tank gelegen. De bodem ter plaatse was verontreinigd 

met olie (3 m
3
). De verontreiniging is gesaneerd ten tijde van de tankreiniging in 1999, de 

tank is niet verwijderd [ref. 4.]. 

 

Middenweg 174 

Ter plaatse van het Postkantoor aan de Middenweg 174 is tijdens werkzaamheden aan de 

waterleiding in 1997 een minerale olie verontreiniging aangetroffen. Tijdens onderzoek in 

1998 is in peilbuis 1 en in de grond minerale olie en benzeen boven de interventiewaarde 

gemeten [ref. 5.]. Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (< 25 

m
3
 grond en < 100 m

3
 grondwater). De oorzaak van de aanwezigheid van minerale olie is 

niet bekend. In bijlage 6 is de boorkaart met verontreinigingcontour opgenomen. 

 

Middenweg 172-174 

in bodemonderzoek uit 2001 aan de Middenweg 172-174 is in de ondergrond lood boven 

de tussen- en interventiewaarde gemeten [ref. 6.], de exacte locatie is onbekend. De lood-

verontreiniging kan worden gerelateerd aan de aanwezigheid van puin en steen in de on-
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dergrond (diepte onbekend). Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de aanwezigheid van 

lood een gevolg is van activiteiten ten tijde van de Tweede Wereldoorlog (munitie) [ref. 6.]. 

Het bodemonderzoeksrapport is niet meer aanwezig bij de gemeente. Een medewerker 

van de gemeente heeft globaal aangeven waar de verontreiniging zich zou moeten bevin-

den. 

 

Station 

Ter plaatse van het stationsgebouw is op een SBNS situatietekening (1998) de vermoede-

lijke ligging van een tank aangegeven [ref. 7.]. Volgens het bijbehorende bodemonderzoek 

gaat het om een ondergrondseolietank van 50 m
3
 die in 1988 is verwijderd en vernietigd. 

De exacte positie van de tank is niet bekend, maar zal naar alle waarschijnlijkheid tussen 

de ketelruimte en de klokkentoren (met rookkanaal) gelegen hebben. Oriënterend onder-

zoek in 1994 heeft geen verontreiniging aangetoond; 

 

Busstation 

In 1994 is bij het busstation aan de Parallelweg een sanering van met minerale olie veront-

reinigde grond en grondwater uitgevoerd [ref. 8.]. Er is een geringe restverontreiniging in de 

grond achtergebleven. 

 

Gehele onderzoekslocatie 

In 2000 is bijna de gehele onderzoekslocatie onderzocht in verband met de voorgenomen 

reconstructie op het stationsvoorplein. De bodem tot 1,0 m-mv is over het algemeen niet tot 

maximaal licht verontreinigd (lood, PAK en eenmaal minerale olie). De ondergrond (1,0-1,5 

m-mv) is niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met arseen. De puinver-

harding is geschikt voor hergebruik op locatie. Het asfalt is niet teerhoudend. 

 

2.4. Asfalt  

Ter plaatse van de te verleggen Middenweg en de Parallelweg wordt asfalt- en funderings-

onderzoek uitgevoerd. Het te onderzoeken asfalt heeft een oppervlakte van 3.490 m
2
. De 

huidige situatie is ontstaan na een reconstructie in 2001-2002.  

 

Volgens de CROW publicatie 210 hoeven asfaltconstructies aangelegd na 1999 niet te 

worden onderzocht. Hiervoor is het bestek inclusief weegbonnen als bewijsmiddel nodig 

dat het asfalt geproduceerd is conform de BRL 9320. Indien de gemeente deze gegevens 

kan achterhalen kan het asfaltonderzoek achterwegen blijven. Er is ook een asfaltonder-

zoek uit 2000 waar de wegen indicatief zijn onderzocht. Hierbij is naar voren gekomen dat 

het asfalt niet teerhoudend is en de puinverharding geschikt is voor hergebruik op de loca-

tie. De originele certificaten zijn verloren geraakt waardoor nieuw onderzoek nodig is. 

 

2.5. Bodemkwaliteitskaart, bodembeheerplan en functieklassenkaart 

 

De gemeente Den Helder beschikt over een bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan 

[ref. 10.]. Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de onderzoekslocatie is gesitueerd in zone 

1: Binnenstad. Het grootste gedeelte is dan ook bebouwd. De oude binnenstad van Den 

Helder is in fasen gebouwd van 1800 tot 1940. De binnenstad is relatief het meest veront-

reinigd deelgebied van de gemeente. In de bovengrond worden hoge gehalten aan koper, 

lood en zink verwacht. De verhoogde gehalten worden verklaard doordat deze zone van 

oudsher meer belast is met verontreinigende activiteiten door menselijk handelen. De on-

dergrond is beduidend schoner. 

 

In de Bodemkwaliteitskaart staat een kaart met potentieel verontreinigde locaties. In af-

beelding 2.2 zijn in het groen de (potentieel) verontreinigde locaties aangegeven. Een na-

dere verklaring van de locaties wordt niet gegeven. 
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Afbeelding 2.2. Kaart bijzondere omstandigheden 

 

 
 

 

De locatie is niet in een beschermingsgebied of Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 

(1993) van de gemeente Den Helder gelegen.  

 

2.6. Werkwijze Bodemsanering provincie Noord-Holland 

 

De provincie Noord-Holland beschikt over een werkwijzer bodemsanering [ref. 11.]. Hierin 

wordt nadrukkelijk ingegaan op het beleid van Noord-Holland met betrekking tot asbest. 

Tijdens vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek moet worden onderzocht of er as-

best(verdacht)materiaal in de grond tot 2,0 m-mv aanwezig is. Bijmengingen met puin in de 

bodem gelden als asbestverdacht, ongeacht de mate van bijmengingen. In de rapportage 

moet gemotiveerd moet worden of de puin daadwerkelijk verdacht is en hoe hiermee om is 

gegaan.  

 

Tijdens het vooronderzoek is er geen aanleiding geweest om de locatie als asbestverdacht 

te bestempelen. In eerder onderzoek is ook geen asbest in de bodem aangetroffen. Wel is 

bekend is dat binnen het voormalige postkantoor asbest aanwezig is. Er wordt van uitge-

gaan dat hier de sloop van de gebouwen wordt uitgevoerd onder toezicht van een gespeci-

aliseerd asbestverwijderingsbedrijf waardoor geen asbest op het maaiveld of in de bodem 

terecht komt. 

 

2.7. Historisch kaartmateriaal en luchtfoto’s 

 

Van de onderzoekslocatie zijn historische kaarten beoordeeld (www.watwaswaar.nl). Enke-

le kaarten zijn opgenomen in bijlage V. Van oorsprong had de locatie een agrarische be-

stemming. Het spoor is halverwege de 1880 aangelegd. Eind jaren 80 zijn de ontwikkelin-

gen van het huidige centrum begonnen. Zoals op het kaartmateriaal is te zien heeft het 

spoor vroeger verder doorgelopen. Tussen 1952 en 1971 is een deel van het spoor afge-

broken en hiermee is ook het station zuidelijker komen te liggen. Hiermee is tevens het 

wegennetwerk verder uitgebreid.  
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2.8. Bodemopbouw en geohydrologie 

 

Het maaiveld bevindt zich op circa NAP + 0,8 m. De regionale bodemopbouw is weergege-

ven in tabel 2.2 [ref. 12.]. 

 

Tabel 2.2. Regionale opbouw 

formatie diepte (m-NAP) samenstelling geohydrologie 

Westland 0-17 middelfijn tot uiterst grof 

zand met veenlagen 

deklaag 

* 17-52 uiterst grof tot middelgrof 

zand 

1
e
 watervoerend pakket 

* 52-61 klei en uiterst fijn zand 1
e
 scheidende laag 

* 61-160 uiterst grof en middelgrof 

zand 

2
e
 watervoerend pakket 

Toelichting: 

*  het eerste en tweede watervoerend pakket en de scheidende laag maken deel uit van het ‘onderste water

  voerend pakket’: Tegelen, Harderwijk, Schede, Urk, Sterksel, Kreftenheye, Drenthe, Eem en Twente. 

 

In het kader van de herontwikkelingen is parallel aan onderhavig onderzoek een geohydro-

logisch onderzoek uitgevoerd. Voor een beschrijving van de geohydrologische situatie op 

de locatie wordt verwezen naar de rapportage van het onderzoek. Deze wordt ten tijde van 

dit schrijven opgesteld. 

 

2.9. Niet gesprongen explosieven 

 

Door de gemeente Den Helder is een rapportage van een vooronderzoek conventionele 

explosieven met een risicokaart aangeleverd [ref. 9.]. De gemeente heeft zwaar geleden 

onder de oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Den Helder is maar liefst 

117 maal gebombardeerd. Locaties als de Marinewerf, vliegveld de Kooy, verschillende 

bunkers en stellingen die verspreidt over de gemeente liggen zijn herhaaldelijk doelwit ge-

weest van geallieerde luchtaanvallen. Onderhavige onderzoekslocatie lig naar alle waar-

schijnlijkheid niet in verdacht gebied. De rapportage is niet goed inzichtelijk en de kaarten 

zijn vaak slecht leesbaar. Het gebied is niet verdacht naar aanleiding van bombardemen-

ten, mijnenvelden, aangetroffen conventionele explosieven of blindgangers. 

 

2.10. Onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie 

 

2.10.1. Verkennend bodemonderzoek 

 

De bodem in het onderzoeksgebied is volgens voorgaand bodemonderzoek over het alge-

meen niet tot licht verontreinigd. Zodoende wordt de onderzoeksstrategie voor een onver-

dachte locatie aangehouden. Gezien de onderzoekslocatie van het onbebouwd gebied gro-

ter is dan 1 ha kan de onderzoeksstrategie voor een grootschalige onverdachte locatie 

worden aangehouden. Het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform NEN 

5740. 

 

De peilbuizen aan de Middenweg 174, waar in voorgaand onderzoek een olieverontreini-

ging is aangetroffen [ref 5.], zijn niet meer teruggevonden. Zodoende zijn peilbuis 001 en 

13 herplaatst en bemonsterd. Hiermee wordt de olieverontreiniging geverifieerd. 

 

De loodverontreiniging aan de Middenweg 172-174 wordt nader onderzocht. De oorspron-

kelijke onderzoeksrapportage is niet meer beschikbaar waardoor de exacte locatie van de 
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verontreiniging onbekend is [ref. 6.]. Een medewerker van de gemeente heeft globaal aan-

geven waar de verontreiniging zich zou moeten bevinden. Er worden een viertal extra bo-

ringen geplaatst voor het verifiëren van de loodverontreiniging. De boringen worden door-

gezet tot 0,5 m-puinlaag. 

 

Het spoor heeft vroeger doorgelopen, bij het opstellen van het boorplan is hier rekening 

mee gehouden. 

 

De boringen uit de verschillende onderzoek onderdelen worden daar waar mogelijk zoveel 

mogelijk gecombineerd. Zie tabel 2.3 voor een overzicht van de werkzaamheden. 

 

Tabel 2.3. Voorgestelde werkzaamheden 

deellocatie oppervlakte 

(m
2
) 

boringen 

(m-mv) 

peilbuis grondmonsters grondwatermon-

sters 

verkennend bodemonderzoek 

parkeerterrein 3.291  

(tot 3,5 m-mv) 

10 x 0,5 

2 x 3,5 

1 x 4 x 
1
 

 

1 x 
2
 

omgeving station 5.193  

(tot 3,5 m-mv) 

12 x 0,5 

3 x 3,5 

1 x 5 x 
1
 

 

1 x 
2
 

hotel 589  

(tot 3,5 m-mv) 

4 x 0,5 

1 x 3,5 

1 x 3 x 
1
 

 

1 x 
2
 

bekabeling en rio-

lering 

onbekend  

(tot 2,0 m-mv) 

8 x 2,0 * - 3 x 
1
 - 

onbebouwd ge-

bied 

20.497  

(tot 1,0 m-mv) 

17 x 0,5 

5 x 2,0 

3 x 4 x 
1
 

 

3 x 
2
 

loodverontreini-

ging 

onbekend 4 x 2,0    

Middenweg 174 - - 2 x - 2 x minerale olie 

BTEXN 

asfaltonderzoek 

Middenweg 3.490 m
2  

(1,0 m-mv) 

9 x onderkant 

puinfundering* 

- 1 x 
1
  

9 x PAK-marker en 

laagbeschrijving 

4 x PAK-analyse 

1 x puinfundering 
1
 

- 

civieltechnisch onderzoek 

grondboringen - 14 x 4,0 m-mv*  - 3 x zeefkromme  

plaatsing peilbuizen 

peilbuizen - - 3 x *  3 x 
2
 

Toelichting: 

*  gecombineerd gebruik met verkennend bodemonderzoek tpv het overig terreindeel; 
1  

standaardpakket grond: droge stof, organische stof, lutum, zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, 

  kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), minerale olie (GC), PAK PCB; 
2  

standaardpakket grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, 

  zink), vluchtige aromaten, styreen, VOCl, minerale olie (GC). 

 

2.10.2. Asbest 

 

Zintuiglijk wordt de opgeboorde grond geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. As-

bestonderzoek conform de NEN 5707 vormt geen onderdeel van dit onderzoek. Ter indica-

tie worden mengmonsters samengesteld van puinhoudende bodemlagen voor analyse op 

asbest. 
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2.10.3. Asfaltonderzoek 

 

Ter plaatse van de te verleggen Middenweg en de Parallelweg wordt asfalt- en funderings-

onderzoek uitgevoerd. Het te onderzoeken asfalt heeft een oppervlakte van 3.490 m
2
. Uit-

gaande van een homogeen wegvlak van 3.490 m
2
 wordt conform CROW publicatie 210 9 

asfaltboringen geplaatst. Hierbij wordt doorgeboord tot 0,5 m-puinfundering. Per kern wordt 

een PAK-markertest inclusief laagbeschrijving conform proef 210 uitgevoerd. Aan de hand 

van het tonnage vrijkomend asfalt worden een aantal PAK-analyses uitgevoerd. Aan  

de hand van deze analyses wordt vastgesteld of het asfalt teerhoudend is. 

 

De asfaltboringen worden gebruikt voor het verkennend bodemonderzoek. Van de grond 

beneden de funderingslaag wordt een mengmonsters samengesteld voor analyse op het 

standaardpakket. 

 

2.10.4. Indicatief funderingsonderzoek 

 

Van de puinfundering onder de Middenweg en Parallelweg wordt een mengmonster sa-

mengesteld voor analyse op het standaardpakket en asbest. Hiermee wordt een indicatie 

verkregen van de milieuhygiënische kwaliteit van de puinfundering. De onderzoeksresulta-

ten worden getoetst aan de Regeling bodemkwaliteit. Het onderzoek betreft geen bewijs-

middel conform het Besluit bodemkwaliteit. 

 

2.10.5. Civieltechnisch onderzoek 

 

De opdrachtgever heeft op de aangeleverde tekening van de toekomstige situatie 14 pun-

ten aangegeven voor het plaatsen van boringen tot 4,0 m-mv. Van de boringen wordt de 

soort, samenstelling en diepte van de bodemlagen beschreven. Voor het vaststellen van de 

korrelverdeling worden 3 zeefkrommes ingezet. Deze boringen worden gecombineerd ge-

bruikt voor het verkennend bodemonderzoek. 
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3. VELDONDERZOEK 

 

3.1. Algemeen 

 

Het veldwerk is uitgevoerd door de Sialtech B.V. te Bunnik. De werkzaamheden zijn uitge-

voerd volgens de in bijlage I genoemde protocollen en erkenningen.  

 

3.2. Uitgevoerd veldonderzoek 

 

In de periode van 4 tot en met 15 juni 2012 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

- inspectie van het terrein; 

- het uitvoeren van 84 boringen (zie onderstaande tabel 3.1): 

- monsterneming van grond; in principe is per halve meter een geroerd grondmonster 

genomen, afwijkende bodemlagen zijn apart bemonsterd; 

- uitvoeren van 9 beton-/asfaltboringen; 

- monsterneming van het asfalt; 

- monsterneming van het funderingsmateriaal; 

- zintuiglijk onderzoek en karakterisering van grond en grondwater; 

- beschrijving van de boorprofielen; 

- spoelen van de peilbuizen direct na plaatsing; 

- afpompen en bemonsteren van het grondwater, na een wachttijd van minimaal één 

week. 

 

De boringen zijn niet tot in het spanningswater gekomen. Zodoende zijn de boringen niet 

afgewerkt met bentoniet. Wel zijn alle peilbuizen afgewerkt met schroefdop. 

 

Op 15 juni 2012 heeft de grondwaterbemonstering plaatsgevonden. Tijdens de bemonste-

ring zijn de grondwaterstand, pH en Ec gemeten. 

 

Op 13 juli 2012 zijn er 4 aanvullende boringen geplaatst voor het uitkarteren van de veront-

reiniging ter plaatse van boring B07. 

 

In bijlage III is een situatietekening met de boorlocaties opgenomen. De boorprofielen zijn 

opgenomen in bijlage VII. 

 

Tabel 3.1. Verrichte werkzaamheden per deellocatie 

deellocatie diepte 

(m-mv) 

aantal boringen type 

parkeerterrein 0,5 10 03, 07, 10, 08, 06, 09, 02, 11, 05, 04 B 

 4,0 4 B01, B03, B04, B02 B 

 2,2 1 01 Pb 

omgeving station 0,5 12 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 15, 18, 20, 17, 24 B 

 2,0 1 B05 B 

 4,0 4 B08, B05a, B07, B06 B 

 2,6 1 12 Pb 

hotel 0,25 1 26 B 

 0,50 3 29, 28, 27 B 

 4,0 1 B09 B 

 3,0 1 25 Pb 

bekabeling en riolering 2,0 9 K05, K01, K03, K09, K06, K08, K07, K07-2, K04 B 
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Tabel 3.1. Verrichte werkzaamheden per deellocatie (vervolg) 

deellocatie diepte 

(m-mv) 

aantal boringen type 

onbebouwd gebied 0,5 8 33, 31, 32, 30, 34, 37, 36, 35 B 

 4,0 5 B12, B14, B13, B10, B11 B 

 2,0 1 P02 Pb 

 2,5 2 P03, P01 Pb 

loodverontreiniging 0,20 1 L04 B 

 1,0 1 L02 B 

 2,0 2 L01, L03 B 

Middenweg 174 2,5 2 001, P13 Pb 

Middenweg 1,0 7 A01, A03, A02, A05, A08, A09, A07 A 

 1,1 1 A04 A 

 1,2 1 A06 A 

uitkartering sintel/slakken 

laag 

0,8 1 B07-2 B 

 1,0 4 B07-1, B07-3, B07-4, B07-5 B 

Toelichting: 

A  asfaltboring; 

B  boring; 

Pb  peilbuis. 

 

3.3. Resultaten veldonderzoek 

 

3.3.1. Terreininspectie 
 
Bij de uitgevoerde terreininspectie (start veldonderzoek) zijn ter plaatse van de 
onderzoekslocatie en in de directe omgeving geen waarnemingen gedaan die op een 
mogelijke bodemverontreiniging wijzen. Aan het maaiveld zijn geen asbestverdachte 
materialen waargenomen. 

 

3.3.2. Waarnemingen grond 

 

De bodem bestaat globaal vanaf het maaiveld tot 1 à 2 m-mv uit zand. Plaatselijk rond 1,0 

m-mv wordt een humeuze kleiige zandlaag of kleilaag aangetroffen. Vanaf een diepte van 

circa 2 m-mv tot 3,5 m-mv bestaat de bodem afwisselend uit klei of zand. Vanaf circa 3,5 

m-mv tot de maximaal geboorde diepte van 4,0 m-mv bestaat de bodem uit veen.  

 

De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlag VII. De tijdens het veldwerk geconstateer-

de zintuiglijke waarnemingen zijn opgenomen in bijlage VIII.  

 

In boring 13 aan de noordkant van het postkantoor is een zwakke brandstofgeur waarge-

nomen (0,2-0,5 m-mv). Dit hangt zeer waarschijnlijk samen met de olieverontreiniging die 

eerder is onderzocht aan de Middenweg 174 [ref. 4.]. Bekend is dat hier een olieverontrei-

niging in het grondwater aanwezig is, er is zodoende niet verder onderzocht. 

 

In boring K07 is een zwak tot matige olie-water-reactie waargenomen (1,5-2,0 m-mv). De 

herkomst is onbekend. In de bovengrond is grind aangetroffen, dat door de veldwerker als 

ballastgrind werd aangeduid. Mogelijk hangt dit samen met het voormalige spoor dat hier 

vroeger heeft gelopen. Ter verificatie is een boring noord-west van boring K07 geplaatst. 

Hierin is geen olie-water-reactie waargenomen. 
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3.3.3. Asbest 

 

De boormeester is gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestonderzoek (BRL 2018). De 

bodem is visueel beoordeeld op de aanwezigheid van asbest. In de bodem is zintuiglijk 

geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Wel zijn in enkele boringen zwakke puinbij-

mengingen aangetroffen. Uit vooronderzoek is er geen aanleiding voor het verdenken van 

de aanwezigheid van asbest in de bodem. Gezien de provinciale werkwijzer bodemsane-

ring zegt dat elke puinbijmenging reden is voor het uivoeren van asbestonderzoek, zijn van 

deze bodemlagen mengmonsters samengesteld voor indicatief onderzoek op asbest. 

 

3.3.4. Waarnemingen grondwater 

 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de grondwaterbemonstering opgenomen. De 

pH en Ec zijn normaal te noemen voor de ligging van de locatie. Het is onbekend waardoor 

de rotte eieren geur in peilbuis 01 wordt veroorzaakt. 

 

Tabel 3.2. Resultaten grondwaterbemonstering 

deellocatie peilbuis filterstelling 

(m-mv) 

grondwater-

stand (m-mv) 

pH Ec 

(µS/cm) 

kleur geur 

parkeerterrein 01 0,2-2,2 0,53 6,8 7470 grijs rotte eie-

ren 

omgeving station 12 0,6-2,6 0,56 6,7 5480 bruin - 

hotel 25 0,8-2,8 0,9 7,1 1120 grijs - 

onbebouwd gebied P01 0,5-2,5 0,53 7,2 2750 grijs - 

 P02 0,05-2,05 0,47 7,6 784 grijs - 

 P03 0,5-2,5 0,38 7,2 2020 bruin - 

Middenweg 174 001 0,5-2,5 0,96 7,3 1770 bruin - 

 P13 0,5-2,5 1,03 7,3 5180 grijs - 

 

3.3.5. Waarnemingen asfalt 

 

Van de asfaltkernen is een laagbeschrijving Proef 152 verzorgd en is een PAK-markertest 

uitgevoerd. Voor de opbouw van de asfaltkernen wordt verwezen naar bijlage IX. Het asfalt 

heeft een dikte van circa 200 - 260 mm. Onder de asfaltconstructie is een funderingslaag 

aangetroffen bestaande uit beton. De dikte van het beton varieert tussen 20 - 42 mm. 

 

3.3.6. Waarnemingen funderingsmateriaal 

 

Onder de asfalt- en betonconstructie is een funderingslaag aangetroffen bestaande uit 

puin. De dikte van de puinfunderingslaag varieert tussen 20 - 50 cm. In het funderingsma-

teriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen. Een mengmonster is 

samengesteld voor analyse op asbest. 

 

3.3.7. Civieltechnisch onderzoek 

 

Voor het civieltechnisch onderzoek zijn 14 boringen tot circa 4,0 m-mv geplaatst. Van de 

boringen is de soort, samenstelling en diepte van de bodemlagen beschreven welke zijn 

opgenomen in bijlage VII. De boringen beginnende met ‘B’ of ‘b’ zijn de diepe boringen. In 

bijlage III zijn de locaties van de diepe boringen weergegeven. Voor het vaststellen van de 

korrelverdeling worden 3 zeefkrommes ingezet. Deze boringen worden gecombineerd ge-

bruikt voor het verkennend bodemonderzoek. 
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4. CHEMISCH ONDERZOEK 

 

4.1. Algemeen 

 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. De as-

faltkernen zijn geanalyseerd door ALcontrol BV te Rotterdam.  

 

In bijlage X zijn de analysecertificaten weergegeven. 

 

4.2. Uitgevoerd chemisch onderzoek 

 

4.2.1. Grond 

 

In tabel 4.1 zijn de uitgevoerde chemische analyses, inclusief een beknopte motiva-

tie/toelichting, weergegeven. De grond(meng)monsters zijn geselecteerd op basis van de 

verdeling over de locatie, de diepte, de grondsoort, de antropogene en/of natuurlijke zin-

tuiglijk waargenomen bijmengingen en de beoogde representativiteit. 

 

Tabel 4.1. Analyseprogramma grond 

monster samenstelling  

(traject m-mv) 

grondslag analyse zintuiglijke 

waarneming 

motivatie 

parkeerterrein 

01-2 01 (0,3-0,5) zand NEN 5740 matig puinhou-

dend, gewapend 

beton ijzer 

zintuiglijk verontreinigde 

bovengrond 

mm2 10 (0,1-0,5) + B01 (0-0,5) + 

B03 (0-0,5) + B04 (0,3-0,6) + 

08 (0-0,5) + 09 (0-0,5) + 07 

(0,1-0,5) + B02 (0,2-0,6) 

zand NEN 5740 sporen puin zintuiglijk verontreinigde 

bovengrond 

07-1 07 (0,1-0,5) zand Lood sporen puin uitsplitsing mm2 

08-1 08 (0-0,5) zand Lood sporen puin uitsplitsing mm2 

09-1 09 (0-0,5) zand Lood sporen puin uitsplitsing mm2 

10-1 10 (0,1-0,5) zand Lood sporen puin uitsplitsing mm2 

B01-1 B01 (0-0,5) zand Lood zwak puinhou-

dend 

uitsplitsing mm2 

B02-2 B02 (0,2-0,6) zand Lood sporen puin uitsplitsing mm2 

B03-1 B03 (0-0,5) zand Lood zwak puinhou-

dend 

uitsplitsing mm2 

B04-2 B04 (0,3-0,6) zand Lood sporen puin uitsplitsing mm2 

mm4 01 (0,5-1,5) + B02 (0,6-1,1) + 

B03 (0,9-1,4) + B04 (0,6-1,6) 

zand NEN 5740 - zintuiglijk schone onder-

grond 

mm5 B01 (2,1-3,6) + B02 (2,1-2,6) 

+ B03 (2,1-2,6) + B04 (2,1-

3,6) 

klei NEN 5740 - zintuiglijk schone diepere 

ondergrond 
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Tabel 4.1 Analyseprogramma grond (vervolg) 

monster samenstelling  

(traject m-mv) 

grondslag analyse zintuiglijke 

waarneming 

motivatie 

omgeving station  

13-2 13 (0,2-0,5) zand BTEX, mi-

nerale 

olie, orga-

nische stof 

sporen puin, 

zwakke olie-

water-reactie, 

zwakke brand-

stofgeur 

zintuiglijk verontreinigde 

bovengrond met olie-

water-reactie 

B07-1 B07 (0,05-0,5) zand NEN 5740 matig slak-, sin-

tel- puinhoudend 

zintuiglijk verontreinigde 

bovengrond 

B07-2 B07 (0,5-0,8) zand Koper, 

lood 

- uitkartering B07-1 

B07-1-2 B07-1 (0,2-0,3) zand Koper, 

lood 

matig puinhou-

dend 

uitkartering B07-1 

B07-1-3 B07-1 (0,3-0,6) zand Koper, 

lood 

- uitkartering B07-1 

B07-2-1 B07-2 (0,05-0,1) zand Koper, 

lood 

sporen puin uitkartering B07-1 

B07-2-3 B07-2 (0,2-0,8) zand Koper, 

lood 

sterk puinhou-

dend, matig slak- 

en sintelhou-

dend, zwak glas-

houdend (ge-

staakt) 

uitkartering B07-1 

B07-3-2 B07-3 (0,05-0,5) zand Koper, 

lood 

- uitkartering B07-1 

B07-4-1 B07-4 (0,05-0,3) zand Koper, 

lood 

- uitkartering B07-1 

B07-5-1 B07-5 (0,05-0,5) zand Koper, 

lood 

- uitkartering B07-1 

mm10 12 (0,5-1,5) + B05a (0,4-1,7) 

+ B06 (0,5-1,5) 

zand NEN 5740 - zintuiglijk schone onder-

grond 

mm7 14 (0-0,5) + 16 (0,05-0,5) + 

19 (0,05-0,5) + B05 (0,05-0,4) 

zand NEN 5740 - zintuiglijk schone boven-

grond 

mm8 21 (0-0,5) + 22 (0-0,5) + 23 

(0,05-0,5) 

zand NEN 5740 - zintuiglijk schone boven-

grond 

mm9 12 (0,05-0,5) + 15 (0-0,5) + 

17 (0,05-0,5) + 18 (0,05-0,5) 

+ 20 (0,05-0,5) + 24 (0,05-

0,5) + B06 (0,05-0,5) 

zand NEN 5740 - zintuiglijk schone boven-

grond 

hotel 

mm14 B09 (0-0,5) + 26 (0,07-0,25) + 

27 (0,1-0,5) + 28 (0,1-0,5) + 

29 (0,11-0,5) 

zand NEN 5740 - zintuiglijk schone boven-

grond 

mm15 B09 (1,2-2,2) zand NEN 5740 - zintuiglijk schone onder-

grond 

mm16 B09 (2,2-3,0) klei NEN 5740 - zintuiglijk schone diepere 

ondergrond 
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Tabel 4.1. Analyseprogramma grond (vervolg) 

monster samenstelling  

(traject m-mv) 

grondslag analyse zintuiglijke 

waarneming 

motivatie 

bekabeling en riolering 

K01-1 K01 (0,05-0,5) zand NEN 5740 zwak slak- puin-

houdend 

zintuiglijk verontreinigde 

bovengrond 

K03-1 K03 (0-0,5) zand NEN 5740 sporen beton zintuiglijk verontreinigde 

bovengrond 

K07-5 K07 (1,5-1,6) klei NEN 5740 matige olie-

water-reactie 

ondergrond met olie-water-

reactie 

mm11 34 (0,05-0,5) + K06 (0,05-0,6) 

+ K08 (0-0,5) 

zand NEN 5740 sporen puin zintuiglijk verontreinigde 

bovengrond 

onbebouwd gebied 

30-2 30 (0,3-0,5) zand NEN 5740 sporen puin zintuiglijk verontreinigde 

bovengrond 

mm12 35 (0,1-0,5) + 36 (0,1-0,5) + 

B11 (0-0,5) 

zand NEN 5740 - zintuiglijk schone boven-

grond 

mm13 B11 (0,5-1,5) + B13 (0,5-1,3) zand NEN 5740 - zintuiglijk schone onder-

grond 

mm6* K05 (0,5-1,0) + P01 (0,8-1,0) 

+ P03 (0,5-0,8) 

zand NEN 5740 - zintuiglijk schone onder-

grond 

loodverontreiniging 

L01-2 L01 (0,5-0,9) zand Lood, L&H sporen puin verificatie loodverontreini-

ging 

L02-2 L02 (0,5-0,9) zand Lood, L&H sterk puinhou-

dend 

verificatie loodverontreini-

ging 

L03-2 L03 (0,3-0,7) zand Lood, L&H sporen puin verificatie loodverontreini-

ging 

Middenweg 

mm1 A01 (0,7-1,2) + A02 (0,5-1,0) 

+ A04 (0,6-1,1) + A05 (0,5-

1,0) + A06 (0,7-1,2) + A08 

(0,5-1,0) + A09 (0,7-1,2) 

zand NEN 5740 -  

A01-3 A01 (0,7-1,2) zand Kobalt - uitsplitsing mm1 

A02-3 A02 (0,5-1,0) zand Kobalt - uitsplitsing mm1 

A04-3 A04 (0,6-1,1) zand Kobalt - uitsplitsing mm1 

A05-3 A05 (0,5-1,0) zand Kobalt - uitsplitsing mm1 

A06-3 A06 (0,7-1,2) zand Kobalt - uitsplitsing mm1 

A08-3 A08 (0,5-1,0) zand Kobalt - uitsplitsing mm1 

A09-3 A09 (0,7-1,2) zand Kobalt - uitsplitsing mm1 

Toelichting: 

* mengmonster ondergrond bekabeling en riolering en onbebouwd gebied; 

L&H lutum en organische stof; 

NEN 5740 standaardpakket grond: droge stof, organische stof, lutum, zware metalen (barium, cadmium,  

 kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), minerale olie (GC), PAK PCB. 

 

4.2.2. Grondwater 

 

In tabel 4.2 zijn de uitgevoerde chemische analyses, inclusief een beknopte motiva-

tie/toelichting, weergegeven.  
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Tabel 4.2. Analyseprogramma grondwater 

deellocatie peilbuis filter (m-mv) analyse motivatie 

parkeerterrein 01 0,2-2,2 NEN 5740 bepaling grondwaterkwaliteit 

omgeving station 12 0,6-2,6 NEN 5740 bepaling grondwaterkwaliteit 

hotel 25 0,8-2,8 NEN 5740 bepaling grondwaterkwaliteit 

onbebouwd gebied P01 0,5-2,5 NEN 5740 bepaling grondwaterkwaliteit 

 P02 0,05-2,05 NEN 5740 bepaling grondwaterkwaliteit 

 P03 0,5-2,5 NEN 5740 bepaling grondwaterkwaliteit 

Middenweg 174 001 0,5-2,5 BTEXN, minerale olie verificatie grondwaterverontreiniging 

 P13 0,5-2,5 BTEXN, minerale olie verificatie grondwaterverontreiniging 

Toelichting: 

NEN 5740 standaardpakket grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-

  deen, nikkel, zink), vluchtige aromaten, styreen, VOCl, minerale olie (GC). 

 

4.2.3. Asbest 

 

Van enkele puinhoudende bodemlagen zijn mengmonsters samengesteld voor analyse op 

asbest (fractie < 16 mm). In tabel 4.1 zijn de uitgevoerde chemische analyses, inclusief een 

beknopte motivatie/toelichting, weergegeven. De grond(meng)monsters zijn geselecteerd 

op basis van de verdeling over de locatie, de diepte, de grondsoort, de antropogene en/of 

natuurlijke zintuiglijk waargenomen bijmengingen en de beoogde representativiteit. De 

monsters zijn geanalyseerd volgens de NEN 5707. 

 

Tabel 4.3. Analyseprogramma asbest 

deellocatie monster samenstelling  

(traject m-mv) 

zintuiglijke waar-

nemingen 

motivatie 

parkeerterrein asb-mm2 06, 08, 09, B01, B02 

(0-0,5) 

sporen puin puinhoudende bovengrond par-

keerterrein 

omgeving station asb-mm3 B07 (0-0,5) matig slak-, sin-

tel- puinhoudend 

zintuiglijke bijmengingen boring 

B07 

bekabeling en riolering asb-K07 K07 (0-0,5) sporen puin puinhoudende grond tpv voorma-

lig spoor 

loodverontreiniging asb-mm4 L01, L03, L04  

(0,3-1,0) 

puinhoudend puinhoudende bodemlaag  

Middenweg fund-asb A01 t/m A09 (0,3-0,5) puin funderingslaag bestaande uit puin 

 

4.2.4. Asfalt 

 

Van de asfaltkernen is een PAK-markertest uitgevoerd. Aangezien de PAK-markertest op 

alle kernen geen reactie gaf (gehalte aan PAK < 250 mg/kg d.s.) is aanvullend onderzoek 

uitgevoerd. Op basis van een gemiddelde dikte van gemiddeld circa 23 cm, en een asfalt 

oppervlakte van 3.490 m
2
 zal circa 2.033 ton asfalt vrijkomen. Op basis hiervan zijn van de 

kernen 4 mengmonsters samengesteld en aanvullend geanalyseerd op het gehalte aan 

PAK middels GCMS. In tabel 4.4 is het analyseprogramma weergegeven. 

 

Tabel 4.4. Analyseprogramma asfalt 

monstercode / 

soort asfalt  

samenstelling (traject m-mv) traject  

(cm-bovenzijde kern) 

DAB 0-8 A01 (0-0,03) + A02 (0-0,03) + A03 (0-0,03) + A04 (0-0,03) + A05 (0-0,04) + 

A06 (0-0,04) + A07 (0-0,04) + A08 (0-0,04) + A09 (0-0,03) 

0-4 

DAB 0-11 A09 (0,03-0,07) + A08 (0,04-0,13) + A07 (0,04-0,08) + A06 (0,04-0,08) + 

A05 (0,04-0,08) + A04 (0,03-0,08) + A03 (0,03-0,06) + A02 (0,03-0,07) + 

3-13 
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monstercode / 

soort asfalt  

samenstelling (traject m-mv) traject  

(cm-bovenzijde kern) 

A01 (0,03-0,06) 

STAB 0-16-1 A01 (0,06-0,14) + A02 (0,07-0,16) + A03 (0,06-0,15) + A04 (0,08-0,16) + 

A05 (0,08-0,16) + A06 (0,08-0,13) + A07 (0,08-0,16) + A08 (0,13-0,21) + 

A09 (0,07-0,14) 

6-16 

STAB 0-16-2 A09 (0,14-0,22) + A07 (0,16-0,24) + A06 (0,13-0,21) + A05 (0,16-0,26) + 

A04 (0,16-0,25) + A03 (0,15-0,24) + A02 (0,16-0,26) + A01 (0,14-0,23) 

13-26 

 

4.2.5. Fundatiemateriaal 

 

Het fundatiemateriaal onder het asfalt is geanalyseerd op het standaard pakket NEN 5740 

(fund-1). Dit geeft een indicatie van de kwaliteit van het materiaal. Tevens is een meng-

monster samengesteld voor een indicatieve analyse op asbest (fund-asb). 

 

4.2.6. Civieltechnisch onderzoek 

 

Voor het civieltechnisch onderzoek zijn 3 mengmonsters samengesteld voor het uitvoeren 

van een zeefkromme-analyse. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage XI. 

 

Tabel 4.5. Analyseprogramma zeefkrommes 

monster samenstelling (traject m-mv) motivatie 

zeef1 B05a (0,05-0,4) + B05a (0,4-0,9) + B06 (0,05-0,5) + B06 (0,5-1,0) + B09 (0-

0,5) + B14 (0,1-0,5) + B14 (0,5-1,0) + B11 (0-0,5) + B11 (0,5-1,0) 

bovengrond, zand 

zeef2 B01 (1,6-2,1) + B02 (1,1-1,6) + B02 (1,6-2,1) + B03 (0,9-1,4) + B03 (1,4-

1,9) + B04 (1,1-1,6) + B04 (1,6-2,1) 

ondergrond, zand 

zeef3 B01 (2,1-2,6) + B01 (2,6-3,1) + B03 (2,1-2,6) + B03 (2,6-3,1) + B08 (2,1-

2,6) + B08 (2,6-3,1) + B12 (2,5-3,0) + B12 (3,0-3,5) + B06 (2,1-2,6) + B06 

(2,6-3,0) 

diepere ondergrond, klei 

 

4.3. Toetsingskader 

 

De toetsingskaders voor grond en grondwater, asbest, asfalt en bouwstoffen zijn opgeno-

men in bijlage XIII.  

 

4.4. Toetsingsresultaten 

 

De toetsingstabellen van de toetsing aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden 

zijn opgenomen in bijlage XII. In deze tabellen zijn derhalve de analyseresultaten, het ge-

analyseerde c.q. gehanteerde lutum- en humusgehalte, het toetsingskader en de over-

schrijdingen ten opzichte van het toetsingskader opgenomen.  
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5. BESPREKING RESULTATEN 

 

5.1. Grond 

 

In tabel 5.1 zijn de toetsingsresultaten van de grond weergegeven.  

 

Tabel 5.1. Toetsingsresultaten grond (mg/kg d.s.) 

monster samenstelling 

(traject m-mv) 

zintuiglijke 

waarneming 

>AW / <T >T / <I >I indicatieve 

toetsing Besluit 

bodemkwaliteit 

parkeerterrein  

01-2 01 (0,3-0,5) matig puinhou-

dend, gewapend 

beton ijzer 

Zn (91), Hg 

(0,42), Pb (60), 

PCB (0,026), 

PAK (6,5) 

- - industrie 

mm2 10 + B01 + B03 

+ B04 + 08 + 09 

+ 07 + B02 (0,0-

0,6) 

sporen puin Zn (120), Hg 

(0,42), PAK (5,7) 

Pb (210) - industrie 

07-1 07 (0,1-0,5) sporen puin - Pb (230) - industrie 

08-1 08 (0-0,5) sporen puin Pb (100) - - wonen 

09-1 09 (0-0,5) sporen puin Pb (86) - - wonen 

10-1 10 (0,1-0,5) sporen puin Pb (63) - - wonen 

B01-1 B01 (0-0,5) zwak puinhou-

dend 

Pb (110) - - wonen 

B02-2 B02 (0,2-0,6) sporen puin Pb (190) - - industrie 

B03-1 B03 (0-0,5) zwak puinhou-

dend 

Pb (130) - - wonen 

B04-2 B04 (0,3-0,6) sporen puin Pb (80) - - wonen 

mm4 01 + B02 + B03 

B04 (0,5-1,6) 

- - - - achtergrond-

waarde 

mm5 B01 + B03 + B04 

(2,1-3,6) 

- Mo (1,9) - - achtergrond-

waarde 

omgeving station  

13-2 13 (0,2-0,5) sporen puin, 

zwakke olie-

water-reactie, 

zwakke brand-

stofgeur 

olie (410) - - niet toepasbaar 

B07-1 B07 (0,05-0,5) matig slak-, sin-

tel- puinhoudend 

Zn (210), Hg 

(0,23), PAK (10) 

Cu (120) Pb (700) niet toepasbaar 

B07-2 B07 (0,5-0,8) - - - - achtergrond-

waarde 

B07-1-2 B07-1 (0,2-0,3) matig puinhou-

dend 

Cu (34), Pb (67) - - wonen 

B07-1-3 B07-1 (0,3-0,6) - Cu (33), Pb (52) - - wonen 

B07-2-1 B07-2 (0,05-0,1) sporen puin Pb (46) - - achtergrond-

waarde 
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Tabel 5.1. Toetsingsresultaten grond (mg/kg d.s.) (vervolg) 

monster samenstelling 

(traject m-mv) 

zintuiglijke 

waarneming 

>AW / <T >T / <I >I indicatieve 

toetsing Besluit 

bodemkwaliteit 

omgeving station  

B07-2-3 B07-2 (0,2-0,8) sterk puinhou-

dend, matig slak- 

en sintelhou-

dend, zwak glas-

houdend (ge-

staakt) 

- - Cu (1200), 

Pb (1400) 

niet toepasbaar 

B07-3-2 B07-3 (0,05-0,5) - - - - achtergrond-

waarde 

B07-4-1 B07-4 (0,05-0,3) - - - - achtergrond-

waarde 

B07-5-1 B07-5 (0,05-0,5) - Pb (110) - - wonen 

mm10 12 + B05a + B06 

(0,4-1,7) 

- - - - achtergrond-

waarde 

mm7 14 + 16 + 19 + 

B05 (0,0-0,5) 

- Pb (43) - - achtergrond-

waarde 

mm8 21 + 22 + 23 

(0,0-0,5) 

- - - - achtergrond-

waarde 

mm9 12 + 15 + 17 + 

18 + 20 + 24 + 

B06 (0,0-0,5) 

- - - - achtergrond-

waarde 

hotel  

mm14 B09 + 26 + 27 + 

28 + 29 (0,0-0,5) 

- - - - achtergrond-

waarde 

mm15 B09 (1,2-2,2) - - - - achtergrond-

waarde 

mm16 B09 (2,2-3,0) - - - - achtergrond-

waarde 

bekabeling en riolering  

K01-1 K01 (0,05-0,5) zwak slak- puin-

houdend 

Pb (48) - - achtergrond-

waarde 

K03-1 K03 (0-0,5) sporen beton Cu (46), Pb (37) - - industrie 

K07-5 K07 (1,5-1,6) matige olie-

water-reactie 

PAK (2,1) - - achtergrond-

waarde 

mm11 34 + K06 + K08 

(0-0,6) 

sporen puin Zn (71), Hg 

(0,36), Pb (74), 

PCB (0,0079),  

PAK (2,3) 

- - industrie 

onbebouwd gebied 

30-2 30 (0,3-0,5) sporen puin olie (40), Hg 

(0,22), Pb (44) 

- - industrie 

mm12 35 + 36 + B11 (0-

0,5) 

- - - - achtergrond-

waarde 

mm13 B11 + B13 (0,5-

1,5) 

- - - - achtergrond-

waarde 

mm6* K05 + P01 + P03 

(0,5-1,0) 

- Hg (0,18), Pb 

(59) 

- - achtergrond-

waarde 
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Tabel 5.1. Toetsingsresultaten grond (mg/kg d.s.) (vervolg) 

monster samenstelling 

(traject m-mv) 

zintuiglijke 

waarneming 

>AW / <T >T / <I >I indicatieve 

toetsing Besluit 

bodemkwaliteit 

loodverontreiniging  

L01-2 L01 (0,5-0,9) sporen puin - - - achtergrond-

waarde 

L02-2 L02 (0,5-0,9) sterk puinhou-

dend 

- - - achtergrond-

waarde 

L03-2 L03 (0,3-0,7) sporen puin - - - achtergrond-

waarde 

Middenweg 

mm1 A01 + A02 + A04 

+ A05 + A06 + 

A08 + A09 (0,5-

1,2) 

- olie (96), PAK 

(10) 

- Co (130) niet toepasbaar 

A01-3 A01 (0,7-1,2) - - - Co (130) niet toepasbaar 

A02-3 A02 (0,5-1,0) - - - Co (290) niet toepasbaar 

A04-3 A04 (0,6-1,1) - - - Co (150) niet toepasbaar 

A05-3 A05 (0,5-1,0) - - - Co (82) niet toepasbaar 

A06-3 A06 (0,7-1,2) - - - Co (80) niet toepasbaar 

A08-3 A08 (0,5-1,0) - - Co (40)   industrie 

A09-3 A09 (0,7-1,2) - - - Co (89) niet toepasbaar 

Toelichting: 

* mengmonster ondergrond bekabeling en riolering en onbebouwd gebied. 

 

Parkeerterrein 

In de puin- en gewapend beton houdende bovengrond van boring 01 (0,3-0,5 m-mv) over-

schrijden de gehalten aan zink, kwik, lood, PCB en PAK de achtergrondwaarden. 

 

In het grondmengmonster van de puinhoudende bovengrond (mm2: 0,0-0,6 m-mv) over-

schrijden de gehalten aan zink, kwik en PAK de achtergrondwaarden. Het gehalte aan lood 

overschrijdt de tussenwaarde. Het monster is uitgesplitst. Hieruit blijkt dat alleen in boring 

07 (0,1-0,5 m-mv) de tussenwaarde voor lood wordt overschreden. In de overige boringen 

overschrijdt het gehalte aan lood de achtergrondwaarde. 

 

Verhoogde gehalten aan koper, lood en zink in de bovengrond worden volgens de bodem-

kwaliteitskaart vaker in de oude binnenstad van Den Helder aangetroffen. 

 

In het grondmengmonster van de ondergrond (mm4: 0,5-1,6 m-mv) zijn geen overschrijdin-

gen gemeten. In het grondmengmonster van de diepere ondergrond (mm5: 2,1-3,6 m-mv) 

overschrijdt het gehalte aan molybdeen de achtergrondwaarde. Op deze diepte betreft het 

waarschijnlijk een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde. 

 

Omgeving station 

 

Olie verontreiniging postkantoor, Middenweg 174 

In het grondmonster met de olie-water-reactie en brandstofgeur (13-2: 0,2-0,5 m-mv) over-

schrijdt het gehalte aan olie de achtergrondwaarde. De olie waarneming hangt samen met 

de bekende olie verontreiniging bij het postkantoor. 
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Puin-, slak- en sintelhoudende bodemlaag boring B07 

In het puin-, slak- en sintelhoudende grondmonster (B07: 0,05-0,5 m-mv) overschrijden de 

gehalten aan zink, kwik en PAK de achtergrondwaarde, koper overschrijdt de tussenwaar-

de en lood de interventiewaarde. Op 5 m afstand van boring B07 zijn 4 aanvullende borin-

gen geplaatst. Alleen ten oosten, in boring B07-2, is dezelfde puin-, slak- en sintelhouden-

de bodemlaag aangetroffen (0,2-0,8 m-mv). Ook hier overschrijden koper en lood de inter-

ventiewaarde. Op 5 m afstand ten oosten van boring B07-2 wordt deze verontreinigde laag 

niet meer aangetroffen. In de overige boringen wordt niet tot matig puin aangetroffen en 

worden hooguit de achtergrondwaarde overschreden.  

 

Overig terrein 

Op het overige terrein van deellocatie ‘omgeving station’ zijn zintuiglijk geen bijmengingen 

aangetroffen. In de grondmengmonsters van de bovengrond overschrijdt het gehalte aan 

lood enkele keren de achtergrondwaarde. Zoals eerder aangegeven is dit een bekend ge-

geven in de oude binnenstad. In het grondmengmonsters van de ondergrond worden de 

achtergrondwaarden niet overschreden.  

 

Hotel 

In de zintuiglijk schone grondmengmonsters van zowel de bovengrond als de ondergrond 

ter plaatse van het toekomstige hotel worden de achtergrondwaarden niet overschreden. 

 

Bekabeling en riolering 

In de zintuiglijk verontreinigde grondmengmonsters van de bovengrond overschrijden de 

gehalten aan zware metalen, PCB en PAK de achtergrondwaarden. De aangetroffen licht 

verhoogde gehalten zijn naar alle waarschijnlijkheid te relateren aan de bijmengingen met 

bodemvreemde materialen (puin, beton en slakken).  

 

Olie-water-reactie 

In boring K07 (1,5-1,6 m-mv) is een olie-water-reactie waargenomen. Het gehalte aan PAK 

overschrijdt de achtergrondwaarde. Analytisch is een minimaal gehalte aan minerale olie 

(ketenlengte C10-C12) gemeten. Het gehalte aan minerale olie blijft beneden de achter-

grondwaarde. De oorsprong van de olie-waarnemingen is onbekend. Mogelijk is er een re-

latie met de ligging van het voormalig spoor.  

 

Onbebouwd gebied 

In het puinhoudende grondmengmonster van de bovengrond overschrijden de gehalten 

aan olie, kwik en lood achtergrondwaarden. In het zintuiglijk schone grondmengmonster 

van de bovengrond worden de achtergrondwaarden niet overschreden. De ondergrond is 

niet tot licht verontreinigd met lood en kwik. 

 

Loodverontreiniging 

In de grondmonsters van de puinhoudende bodemlagen bij de vermoedelijke ligging van 

loodverontreiniging blijven de gehalten aan lood beneden de achtergrondwaarden. De sterk 

verhoogde gehalten aan lood uit 1998 zijn niet terug gevonden.  

 

Middenweg 

In het grondmengmonster van de grond beneden het asfalt en de funderingslaag van de 

Middenweg overschrijden de gehalten aan minerale olie en PAK de achtergrondwaarden 

en het gehalte aan kobalt de interventiewaarde. Na uitsplitsing blijkt de grond beneden de 

Middenweg sterk verontreinigd te zijn met kobalt. In het funderingsmateriaal bestaande uit 

puin worden dergelijke hoge gehalten aan kobalt niet gemeten. De oorzaak voor het ver-

hoogde gehalten aan kobalt is onbekend. 
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De oppervlakte van de onderzoekslocatie Middenweg bedraagt 3.490 m
2
. De onderzochte 

verontreinigde laag is 0,5 m dik. Dit houd in dat minimaal 1.745 m
3
 grond sterk verontrei-

nigd is. Hiermee is onder de Middenweg sprake van een geval van ernstige bodemveront-

reiniging met kobalt.  

 

Indicatieve toetsing Besluit bodemkwaliteit 

De grond(meng)monsters zijn indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. De grond 

varieert van klasse achtergrondwaarde tot niet toepasbaar. In tabel 5.1 zijn de resultaten 

samengevat. In bijlage XII zijn de toetsingstabellen opgenomen. 

 

5.2. Grondwater  

 

In tabel 5.2 zijn de toetsingsresultaten van het grondwater weergegeven.  

 

Tabel 5.2. Analyseprogramma grondwater 

deellocatie peilbuis filter (m-mv) >S / <T >T / <I >I 

parkeerterrein 01 0,2-2,2 Ba (89), 1.2-Dichloorethenen 

(0,26), Xylenen (1,1) 

- - 

omgeving station 12 0,6-2,6 Ba (260), Xylenen (1,4) - - 

hotel 25 0,8-2,8 - - - 

onbebouwd gebied P01 0,5-2,5 Xylenen (1,7) 

 

- - 

 P02 0,05-2,05 - - - 

 P03 0,5-2,5 Xylenen (2), Naftaleen (0,38) - - 

Middenweg 174 001 0,5-2,5 Xylenen (0,43) - - 

 P13 0,5-2,5 Xylenen (0,48) - - 

 

Met uitzondering van het grondwater bij het toekomstig hotel is al het grondwater licht ver-

ontreinigd met xylenen. In voorgaand onderzoek zijn geen verhoogde gehalten aan xylenen 

gemeten. Een enkele keer is het grondwater licht verontreinigd met barium, naftaleen en 

dichloorethenen. De herkomst van deze licht verhoogde concentraties is onbekend.  

 

Olie verontreiniging postkantoor (‘Middenweg 174’). 

Opvallend is dat het grondwater ter plaatse van de bestaande olieverontreiniging ( > inter-

ventiewaarde) aan de voorzijde van het postkantoor niet meer is teruggevonden. In peilbuis 

001 is een minimale concentratie aan minerale olie (ketenlengte C10-C20) gemeten. In beide 

peilbuizen blijft het gehalte aan minerale olie beneden de detectielimiet. De oorzaak is on-

bekend. Mogelijk zijn de concentraties aan olie afgenomen door natuurlijke bodemproces-

sen, als verdunning of biologische afbraak.  

 

5.3. Asbest 

 

In geen van de puinhoudende grondmengmonsters is analytisch asbest gemeten. De ge-

halten blijven in alle gevallen beneden de detectielimiet (< 1,0 mg/kg d.s.). 

 

5.4. Asfalt 

 

De gehalten aan PAK in de asfaltmonsters blijven beneden de detectielimiet (< 10 mg/kg 

d.s.). Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat alle asfalt lagen niet teerhoudend zijn. 
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5.5. Indicatief funderingsonderzoek 

 

De puinfundering is indicatief getoetst aan niet-vormgegeven bouwstoffen. De indicatief 

gemeten gehalten aan organische parameters PAK, PCB’s en minerale olie blijven bene-

den de maximale samenstellingswaarde voor niet-vormgegeven bouwstoffen. Toetsing van 

de anorganische parameters aan de maximale emissiewaarden uit de Regeling bodem-

kwaliteit is niet mogelijk gezien er geen uitloogproef is uitgevoerd.  

 

Wel is indicatief getoetst aan de Wet bodembescherming. Gehalten aan zware metalen 

(kobalt en nikkel), PAK en PCB en minerale olie zijn boven de achtergrondwaarde geme-

ten. 

 

Het gehalte aan asbest in het funderingsmateriaal blijft beneden de detectielimiet (< 1,0 

mg/kg d.s.). 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

In opdracht van Zeestad heeft Witteveen+Bos verkennend bodemonderzoek en asfalton-

derzoek uitgevoerd in de omgeving van het station en postkantoor in Den Helder. 

 

De aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen herinrichting van 

het stationsgebied aan de Middenweg. 

 

De ontwikkelingsorganisatie Zeestad is opdracht gegeven om het gehele plangebied bouw- 

en woonrijp te maken voor de toekomstige ontwikkeling. Hiervoor zijn basisgegevens om-

trent de bodem, het grondwater en asfalt nodig.  

 

Het doel van het bodem- en asfaltonderzoek is meerledig, te weten:  

- met een relatief geringe onderzoeksinspanning vaststellen of op de locatie bodemver-

ontreiniging aanwezig is; 

- indicatief vaststellen van de hergebruiksmogelijkheden van de grond (indicatieve toet-

sing Besluit bodemkwaliteit); 

- vaststellen van de dikte, opbouw en teerhoudendheid van de aanwezige asfaltconstruc-

tie op de Middenweg; 

- vaststellen van de samenstelling, dikte en de hergebruiks- en verwerkingsmogelijkhe-

den van het aanwezige funderingsmateriaal beneden de Middenweg (indicatief onder-

zoek); 

- vaststellen van de opbouw van de bodem; 

- verzamelen grondwaterstanden en grondwatergegevens. 

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 [ref. 1.], inclusief 

een vooronderzoek volgens de NEN 5725 [ref. 2]. Het asfaltonderzoek is uitgevoerd vol-

gens de CROW-publicatie 210 [ref. 3.]. 

 

6.1. Conclusies 

 

6.1.1. Zintuiglijk onderzoek 

 

Over het algemeen worden minimaal aan bijmengingen met puin aangetroffen. Ter plaatse 

van het parkeerterrein worden in de bovenste 0,5 m-mv puinbijmengingen waargenomen. 

Zeer plaatselijk zijn sintels, slakken en dergelijke waargenomen. In een tweetal boringen is 

een olie-water-reactie waargenomen. Dit is ter plaatse van de bekende olieverontreiniging 

bij het postkantoor aan de Middenweg 174 (boring 13, peilbuis 001), en in boring K07 in de 

berm van de Middenweg ter plaatse van een aan te leggen kabel/leiding of riolering. 

 

Aan het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen asbestverdachte materi-

alen waargenomen. 

 

6.1.2. Grond 

 

Algemeen 

De zintuiglijk schone boven- en ondergrond is over het algemeen niet verontreinigd. De 

puinhoudende boven- en ondergrond is niet tot licht verontreinigd met zware metalen en 

een enkele keer met PCB, PAK en minerale olie. Verhoogde gehalten aan koper, lood en 

zink in de bovengrond worden volgens de bodemkwaliteitskaart vaker in de oude binnen-

stad van Den Helder aangetroffen. Over het algemeen zijn de licht verhoogde gehalten te 

relateren aan de bijmengingen met bodemvreemd materiaal.  
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Bijzonderheden worden vervolgens apart beschreven. 

 

Bovengrond toekomstig parkeerterrein (deellocatie ‘parkeerterrein) 

Bij het toekomstige parkeerterrein is in de bovengrond in een boring een matig verhoogd 

gehalte aan lood gemeten (boring 07: 0,1-0,5 m-mv). Verwacht wordt dat dit een plaatselijk 

verhoogd gehalte is dat samenhangt met de puinmengingen en activiteiten behorende bij 

de oude binnenstad zoals beschreven in de bodemkwaliteitskaart. In de overige monsters 

van de bovengrond van het parkeerterrein wordt lood licht verhoogd gemeten. 

 

Olieverontreiniging postkantoor, Middenweg 174 (deellocatie ‘omgeving station’) 

De grond met een olie-water-reactie en brandstofgeur (13-2: 0,2-0,5 m-mv) is licht veront-

reinigd met minerale olie. Deze lichte verontreiniging met minerale olie hangt samen met 

de bekende olieverontreiniging bij het postkantoor. 

 

Puin-, slak- en sintelhoudende bodemlaag boring B07 (deellocatie ‘omgeving stati-

on’) 

De puin-, slak- en sintelhoudende bovengrond bij boring B07 (0,05-0,8 m-mv) is licht ver-

ontreinigd met zink, kwik en PAK en matig tot sterk verontreinigd met koper en lood. In de 

schone tot matig puinhoudende monsters worden hooguit de achtergrondwaarden over-

schreden.  

 

De verontreiniging hangt samen met de aangetroffen bijmengingen met puin, sintels en 

slakken. De verontreiniging lijkt voldoende te zijn afgeperkt. Bij toekomstig grondverzet 

dient rekening te worden gehouden met deze sterk verontreinigde bodemlaag. 

 

Olie-water-reactie (deellocatie ‘bekabeling en riolering’) 

De grond met de olie-water-reactie (boring K07: 1,5-1,6 m-mv) is licht verontreinigd met 

PAK. De grond is niet verontreinigd met minerale olie. De oorsprong van de zintuiglijke olie-

waarneming is onbekend. Mogelijk is er een relatie met de ligging van het voormalig spoor.  

 

In naastgelegen boring (circa 5 m noord-westelijk) is geen olie-waarneming meer gedaan. 

Bij toekomstig grondverzet dient men op deze locatie alert te zijn voor olie-waarnemingen. 

 

Middenweg (deellocatie ‘Middenweg’) 

De grond beneden het asfalt en de funderingslaag is licht verontreinigd met minerale olie 

en PAK en sterk verontreinigd met kobalt. De oorzaak voor het verhoogde gehalten aan 

kobalt is onbekend. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (circa 

1.745 m
3
 grond is verontreinigd tot boven de interventiewaarde). 

 

Indicatieve toetsing Besluit bodemkwaliteit 

De grond(meng)monsters zijn indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. De grond 

varieert van klasse achtergrondwaarde tot niet toepasbaar. 

 

6.1.3. Grondwater 

 

Het grondwater is over het algemeen licht verontreinigd met xylenen en een enkele keer 

met barium, naftaleen en dichloorethenen. De herkomst van deze licht verhoogde concen-

traties is onbekend. 

 

Olie verontreiniging postkantoor (deellocatie ‘Middenweg 174’) 

De bestaande peilbuizen ter plaatse van de olieverontreiniging aan de Middenweg 174 zijn 

niet meer terug gevonden en zijn zodoende herplaatst. De olieverontreiniging ( > interven-

tiewaarde) is niet meer is teruggevonden, de gehalten aan minerale olie blijft beneden de 
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streefwaarde. De oorzaak is onbekend. Mogelijk zijn de concentraties aan olie afgenomen 

door natuurlijke bodemprocessen, als verdunning of biologische afbraak. Wel is tijdens het 

plaatsen van peilbuis 001 een brandstofgeur waargenomen.  

 

De aangetoonde verontreinigingen zijn dermate gering dat een aanvullend onderzoek niet 

noodzakelijk wordt geacht. 

 

6.1.4. Asbest 

 

De onderzochte puinhoudende bodemlagen zijn niet asbesthoudend. 

 

6.1.5. Asfalt 

 

Het asfalt heeft een dikte van circa 200 - 260 mm. Het asfalt is laagsgewijs opgebouwd uit 

DAB0-8, DAB0-11 en STAB0-16 lagen. Onder de asfaltconstructie is een funderingslaag 

aangetroffen bestaande uit beton. De dikte van het beton varieert tussen 20 - 42 mm. 

 

Op basis van een gemiddelde dikte van gemiddeld circa 23 cm, en een asfaltoppervlakte 

van 3490 m
2
 zal circa 2033 ton asfalt vrijkomen. 

 

De onderzochte asfaltconstructie is niet teerhoudend. Het asfalt is geschikt voor warm her-

gebruik. 

 

6.1.6. Fundering 

 

Onder de asfalt- en betonconstructie is een funderingslaag, bestaande uit puin aangetrof-

fen. De dikte van de puinfunderinglaag varieert tussen 20 - 50 cm. Van de fundering is indi-

catief de kwaliteit vastgesteld. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage X. De puin-

fundering is niet asbesthoudend. 

 

6.1.7. Civieltechnisch onderzoek 

 

Voor het civieltechnisch onderzoek zijn 14 boringen tot 4,0 m-mv uitgevoerd (gecombi-

neerd met het verkennend bodemonderzoek). Van de boringen is de soort, samenstelling 

en diepte van de bodemlagen beschreven. Deze zijn opgenomen in bijlage VII. Er zijn 3 

zeefkromme’s uitgevoerd. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage XI. 

 

6.2. Aanbevelingen 

 

De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, het grondwater, asfalt en funderingsmateri-

aal is voor nu voldoende in beeld gebracht. Aanvullend onderzoek wordt in deze fase niet 

noodzakelijk geacht. De aangetroffen verontreinigingen in de grond zijn zover mogelijk uit-

gekarteerd en vastgelegd. Bij de toekomstige ontwikkelingen van het stationsgebied dient 

men alert te zijn op deze verontreinigingen welke door midden van zintuiglijke waarnemin-

gen kunnen worden herkend (slakken en sintels en olie waarnemingen). Volledigheidshalve 

wordt opgemerkt dat het onderzoek een steekproef betreft. 

 

Bij het reconstrueren van de Middenweg moet rekening te worden gehouden met de ver-

ontreiniging met kobalt. Het is conform de Wet bodembescherming niet toegestaan hande-

lingen te verrichten in of met de verontreinigde bodem. Indien graafwerkzaamheden gaan 

plaatsvinden wordt geadviseerd een BUS-melding of een saneringsplan in te dienen.  
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Mogelijk is het in het kader van veiligheid en het bepalen van de grondstromen in een late-

re fase wenselijk om aanvullend onderzoek uit te voeren om de exacte omvang van de 

verontreinigingen te bepalen.  

 

Toepassing van vrijkomende grond dient plaats te vinden conform het Besluit bodemkwali-

teit.  
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KWALITEITSBORGING 

 

Het veldwerk is uitgevoerd door Sialtech. Het veldwerk is uitgevoerd onder het BRL SIKB 

2000 procescertificaat van Sialtech. Het toepassingsgebied van genoemde certificering be-

treft: 

- plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen conform VKB-protocol 2001; 

- het nemen van grondwatermonsters conform VKB-protocol 2002. 

 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode 4 juni tot en met 15 juni en 13 juli door bij 

Bodem+, in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, geregistreerde medewerkers van Si-

altech: 

- VKB-protocol 2001: de heren G. Giskus, J.W. Spelt, S. Hofman; 

- VKB-protocol 2002: de heren G. Giskus, J.W. Spelt, S. Hofman. 

 

Het procescertificaat van Sialtech en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van 

toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de mon-

sters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium. 

 

Jegens de eigenaar en de opdrachtgever is Sialtech volledig onafhankelijk, waardoor bin-

nen deze opdracht sprake is van de vereiste functiescheiding. 

 

Het chemisch onderzoek is uitgevoerd door Analytico Milieu B.V. te Barneveld dat geac-

crediteerd is volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaborato-

ria conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 onder nummer L 010. Analytico is door het Mi-

nisterie van Infrastructuur en Milieu erkend voor het uitvoeren van analyses op grond en 

grondwater onder AS3000. 
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Onderhavig project is uitgevoerd onder één of meerdere van onderstaande certificeringen 

van Witteveen+Bos. In de hoofdtekst is aangegeven welke certificeringen op dit onderzoek 

van toepassing zijn. 

 
 

 

ISO 9001 

Onze diensten binnen de werkvelden van water, infrastructuur, ruimte en milieu en bouw zijn gecertificeerd 

volgens de ISO 9001. Deze certificering heeft betrekking op de procedures die wij toepassen voor 

kwaliteitsborging, document- en gegevensbeheer, het management van middelen en personeel en het 

doorvoeren van verbeteringen. 

 

 

VCA** 

Witteveen+Bos voldoet aan de veiligheidsmanagementnorm VCA**, inclusief de Branchespecifieke 

Toelichting voor het werken bij Railinfrastructuur (BTR). Deze norm is van toepassingen op onze diensten 

die regelmatig buitenwerkzaamheden verrichten, waaronder de milieumeetdienst en de landmeetploeg. 

 

 

Monsternemingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit 

Witteveen+Bos is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen als een onderzoeksinstelling 

die bemonsteringen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit uit mag voeren. Deze aanwijzing is 

gebaseerd op onze certificering conform de BRL SIKB 1000 (Monsterneming voor partijkeuringen) en geldt 

voor de monsterneming voor partijkeuringen van grond en baggerspecie (conform protocol 1001). 

 

 

Veldonderzoek bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 

De milieudienst van Witteveen+Bos is gecertificeerd voor het uitvoeren van veldonderzoek voor 

milieuhygiënisch bodemonderzoek volgens de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch 

bodemonderzoek). Deze certificering is van toepassing op: 

- plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters 

en waterpassen conform VKB-protocol 2001; 

- het nemen van grondwatermonsters conform VKB-protocol 2002; 

- veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek conform VKB-protocol 2003; 

- locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem conform VKB-protocol 2018. 

 

 

Milieukundige begeleiding bij bodemsaneringen 

Witteveen+Bos is gecertificeerd voor het verzorgen van milieukundige begeleiding conform de BRL SIKB 

6000 (Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg). Deze certificering is van 

toepassing op: 

- milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele methoden conform VKB-

protocol 6001 (processturing en/of verificatie); 

- milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in situ methoden conform VKB-protocol 6002 

(processturing en/of verificatie); 

- milieukundige begeleiding van waterbodemsaneringen conform VKB-protocol 6003 (processturing 

en/of verificatie); 

- milieukundige begeleiding van nazorg conform VKB-protocol 6004 (procesmonitoring en/of verificatie). 

 

 

VKB 

Witteveen+Bos is lid en mede oprichter van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). Deze 

vereniging heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van milieutechnisch bodemonderzoek. 

Deze doelstelling wordt onder meer bereikt door het ontwikkelen en uitgeven van onderzoeksprotocollen. 

Deze protocollen zijn gebaseerd op vigerende normen en richtlijnen en voorzien onder meer in de uitvoering 

van interne controles, waarbij de kwaliteit en reproduceerbaarheid van metingen en waarnemingen wordt 

getoetst. 

 

 Chemisch onderzoek 

Witteveen+Bos besteedt het chemisch onderzoek in de regel uit aan laboratoria die beschikken over een 

accreditatie volgens NEN-EN-ISO 17025 voor de betreffende analyses. De laboratoria zijn tevens door het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu erkend voor het uitvoeren van analyses onder AP-04 en AS3000. 
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand





 

Witteveen+Bos, bijlage VIII behorende bij rapport HEDR42-1/haam3/008 d.d. 8 augustus 2012 

BIJLAGE VIII TABEL MET ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN 



 

Witteveen+Bos, bijlage VIII behorende bij rapport HEDR42-1/haam3/008 d.d. 8 augustus 2012 

 

 

























 

Witteveen+Bos, bijlage IX behorende bij rapport HEDR42-1/haam3/008 d.d. 8 augustus 2012 

BIJLAGE IX ANALYSECERTIFICATEN LAAGOPBOUW EN PAK-MARKER 



 

Witteveen+Bos, bijlage IX behorende bij rapport HEDR42-1/haam3/008 d.d. 8 augustus 2012 

 

 











Blad 5 van 13ALcontrol rapportnummer 11789410 - 1



Blad 6 van 13ALcontrol rapportnummer 11789410 - 1



Blad 7 van 13ALcontrol rapportnummer 11789410 - 1



Blad 8 van 13ALcontrol rapportnummer 11789410 - 1



Blad 9 van 13ALcontrol rapportnummer 11789410 - 1



Blad 10 van 13ALcontrol rapportnummer 11789410 - 1



Blad 11 van 13ALcontrol rapportnummer 11789410 - 1



Blad 12 van 13ALcontrol rapportnummer 11789410 - 1



Blad 13 van 13ALcontrol rapportnummer 11789410 - 1





 

Witteveen+Bos, bijlage X behorende bij rapport HEDR42-1/haam3/008 d.d. 8 augustus 2012 

BIJLAGE X ANALYSECERTIFICATEN 



 

Witteveen+Bos, bijlage X behorende bij rapport HEDR42-1/haam3/008 d.d. 8 augustus 2012 

 

 













Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012097512

Pagina 1/1

Analytico-n Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

01-26917095 01 30 50 05059463042

13-26917096 13 20 50 05059461622

K01-16917097 K01 5 50 05059461801

mm16917098 A01 70 120 05059461903

6917098 A02 50 100 05059461693

6917098 A04 60 110 05059461943

6917098 A05 50 100 05059461953

6917098 A06 70 120 05052082073

6917098 A08 50 100 05052082183

6917098 A09 70 120 05052082453

mm26917099 07 10 50 05059463021

6917099 08 0 50 05059463171

6917099 09 0 50 05059463181

6917099 10 10 50 05052082091

6917099 B01 0 50 05059461511

6917099 B03 0 50 05059461571

6917099 B02 20 60 05059462192

6917099 B04 30 60 05059462252

mm46917100 01 50 100 05059463093

6917100 B02 60 110 05059462223

6917100 B03 90 140 05059463213

6917100 B04 60 110 05059462203

6917100 01 100 150 05059463124

6917100 B04 110 160 05059462214

mm56917101 B01 210 260 05059461605

6917101 B01 260 310 05059461496

6917101 B02 210 260 05059464406

6917101 B03 210 260 05059463156

6917101 B04 210 260 05059462236

6917101 B01 310 360 05059461547

6917101 B04 260 310 05059462297

6917101 B04 310 360 05059462278

mm66917102 K05 50 100 05059461632

6917102 P03 50 80 05052082532

6917102 P01 80 100 05059461973

mm76917103 14 0 50 05059463081

6917103 16 5 50 05059463131

6917103 19 5 50 05059463101

6917103 B05 5 40 05059461641

mm86917104 21 0 50 05059461831

6917104 22 0 50 05059460521

6917104 23 5 50 05059462041
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2012097512

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 par. 2.2.7).

Opmerking 2)

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

Eurofins Analytico B.V.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012097512

Pagina 1/1

.

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0106Vermaling (cryogeen, <=1 kg,verklein Crushen Cf. NVN 7313

W0106Cryogeen malen AS3000 Voorbehandeling Cf. AS3000

W0104Droge Stof Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465

W0109Organische stof/Gloeirest Gravimetrie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

W0173Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

W0423Barium (Ba) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Cadmium (Cd) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Kobalt (Co) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Koper (Cu) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Kwik (Hg) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Molybdeen (Mo) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Nikkel( Ni) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Lood (Pb) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Zink (Zn) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0254Xylenen som AS3000 HS-GC-MS Cf. pb 3030-3 en cf. NEN 6981

W0254Aromaten (BTEX) HS-GC-MS Cf. pb 3030-3 en cf. NEN 6981

W0202Minerale Olie (GC) GC-FID Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

W0202Chromatogram MO (GC) GC-FID Eigen methode

W0271Polychloorbifenylen (PCB) GC-MS Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

W0271PAK som AS3000/AP04 GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

W0271PAK (VROM) GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

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

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2012097512

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Analytico-nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 6917097

6917098

6917099

6917100

6917101

6917102

6917104

Vluchtig (Voorbehandeling) 6917096

Extractie PCB/PAK 6917097

6917098

6917099

6917100

6917101

6917102

6917104

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 

8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: 

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/Mineral OilSample id.: 6917095Certificate no.: 2012097512Sample description.: 01-2                                              
C10_Interne_s
tandaard C12 C16 C21 C30 C35 C40_Interne_s

tandaard
0.00500.001000.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00
C10_Interne_s
tandaard

C12 C16 C21 C30 C35 C40_Interne_s
tandaard

0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00200.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00



Chromatogram TPH/Mineral OilSample id.: 6917096Certificate no.: 2012097512Sample description.: 13-2                                              
C10_Interne_st
andaard

C12 C16 C21 C30 C35 C40_Interne_st
andaard

0.00500.001000.00
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00

C10_Interne_st
andaard

C12 C16 C21 C30 C35 C40_Interne_st
andaard

0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00200.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00



Chromatogram TPH/Mineral OilSample id.: 6917098Certificate no.: 2012097512Sample description.: mm1                                               
C10_Interne_st
andaard

C12 C16 C21 C30 C35 C40_Interne_st
andaard

0.00500.001000.00
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00

C10_Interne_st
andaard

C12 C16 C21 C30 C35 C40_Interne_st
andaard

0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00200.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00













Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012099406
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Analytico-n Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

B07-16922721 B07 5 50 05059466261

K03-16922722 K03 0 50 05059459691

L01-26922723 L01 50 90 05059469432

L02-26922724 L02 50 90 05063197492

L03-26922725 L03 30 70 05059469472

mm106922726 12 50 100 05059462972

6922726 B05a 40 90 05059461752

6922726 B06 50 100 05059462992

6922726 12 100 150 05059462923

6922726 B05a 90 140 05059461713

6922726 B06 100 150 05059463003

6922726 B05a 140 170 05059461614

mm96922727 12 5 50 05059462961

6922727 15 0 50 05059463141

6922727 17 5 50 05059464381

6922727 18 5 50 05059464611

6922727 20 5 50 05059464421

6922727 24 5 50 05059463231

6922727 B06 5 50 05059462981
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overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2012099406
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012099406
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.

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0106Cryogeen malen AS3000 Voorbehandeling Cf. AS3000

W0104Droge Stof Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465

W0109Organische stof/Gloeirest Gravimetrie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

W0173Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

W0423Barium (Ba) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Cadmium (Cd) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Kobalt (Co) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Koper (Cu) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Kwik (Hg) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Molybdeen (Mo) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Nikkel( Ni) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Lood (Pb) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Zink (Zn) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0202Minerale Olie (GC) GC-FID Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

W0202Chromatogram MO (GC) GC-FID Eigen methode

W0271Polychloorbifenylen (PCB) GC-MS Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

W0271PAK (VROM) GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

W0271PAK som AS3000/AP04 GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

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

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2012099406
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Analytico-nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 6922726

Extractie PCB/PAK 6922726

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 

8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: 

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/Mineral OilSample id.: 6922721Certificate no.: 2012099406Sample description.: B07-1                                             
C10_Interne_s
tandaard C12 C16 C21 C30 C35 C40_Interne_s

tandaard
0.00500.001000.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00
C10_Interne_s
tandaard

C12 C16 C21 C30 C35 C40_Interne_s
tandaard

0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00200.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00













Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012101770
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Analytico-n Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

30-26930626 30 30 50 30 30-502

6930626 30 30 50 30 30-502

6930626 0505945828

16930627 K07 150 160 05059474565

mm116930628 34 5 50 05059458151

6930628 K06 5 60 05059458051

6930628 K08 0 50 05059458081

mm126930629 35 10 50 35 10-501

6930629 35 10 50 35 10-501

6930629 36 10 25 05059460451

6930629 b11 0 50 05059458761

6930629 36 25 50 05059460412

6930629 0505946039

mm136930630 b11 50 100 05059468792

6930630 b13 50 90 05059468842

6930630 b11 100 150 05059468863

6930630 b13 90 130 05059468813

mm146930631 26 7 25 05059460491

6930631 27 10 50 05059460431

6930631 28 10 50 05059460401

6930631 29 11 50 05059460421

6930631 B09 0 50 05059467361

mm156930632 B09 120 150 05059473534

6930632 B09 150 200 05059473615

6930632 B09 200 220 05059474626

mm166930633 B09 220 250 05059473477

6930633 B09 250 300 05059473328
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overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2012101770
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 
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Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0106Cryogeen malen AS3000 Voorbehandeling Cf. AS3000

W0104Droge Stof Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465

W0109Organische stof/Gloeirest Gravimetrie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

W0173Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

W0423Barium (Ba) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Cadmium (Cd) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Kobalt (Co) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Koper (Cu) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Kwik (Hg) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Molybdeen (Mo) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Nikkel( Ni) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Lood (Pb) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Zink (Zn) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0202Minerale Olie (GC) GC-FID Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

W0202Chromatogram MO (GC) GC-FID Eigen methode

W0271Polychloorbifenylen (PCB) GC-MS Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

W0271PAK som AS3000/AP04 GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

W0271PAK (VROM) GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

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

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  6930626  
Certificate no.: 2012101770
Sample description.:       30-2
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012118769
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Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

07-1 6985191 07  10  50 05059463021

08-1 6985192 08  0  50 05059463171

09-1 6985193 09  0  50 05059463181

10-1 6985194 10  10  50 05052082091

A01-3 6985195 A01  70  120 05059461903

A02-3 6985196 A02  50  100 05059461693

A04-3 6985197 A04  60  110 05059461943

A05-3 6985198 A05  50  100 05059461953

A06-3 6985199 A06  70  120 05052082073

A08-3 6985200 A08  50  100 05052082183

A09-3 6985201 A09  70  120 05052082453

B01-1 6985202 B01  0  50 05059461511

B02-2 6985203 B02  20  60 05059462192

B03-1 6985204 B03  0  50 05059461571

B04-2 6985205 B04  30  60 05059462252

B07-2 6985206 B07  50  80 05059463562
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Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

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-MSW0423Lood (Pb)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.
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overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Analytico-n Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

001-1-16936122 001 50 250 06911174701

01-1-16936123 01 20 220 06911174592

6936123 01 20 220 07004321071

12-1-16936124 12 60 260 06911174711

6936124 12 60 260 07004321122

25-1-16936125 25 80 280 07004321081

6936125 25 80 280 06911174602

P01-1-16936126 P01 50 250 07004321091

6936126 P01 50 250 06911174622

P02-1-16936127 P02 5 205 06911174651

6936127 P02 5 205 07004321192

P03-1-16936128 P03 50 220 06911174661

6936128 P03 50 220 07004321182

P13-1-16936129 P13 50 250 06911174671
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Opmerking 1)

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

W0421ICP-MS  Barium ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Cadmium ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Kobalt (Co) ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Koper ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Kwik ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Molybdeen (Mo) ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Nikkel ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Lood ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Zink ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0254Xylenen som AS3000 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254Aromaten (BTEXN) HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254Styreen HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254VOCL (11) HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254CKW : 1,1-Dichlooretheen                H HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254DiClEtheen som AS3000 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254CKW : Vinylchloride HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W02541,1-dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W02541,2-Dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W02541,3-dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254DiChlprop. som AS300 HS-GC-MS Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254tribroommethaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0215Minerale Olie (GC) LVI-GC-FID Cf. pb 3110-5

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

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.
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Analytico-n Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

asb-K076930634 K07 0 50 05059474578

asb-mm26930635 MM2 0 50 R0090082171

asb-mm36930636 MM3 0 50 R0090082191

asb-mm46930637 MM4 30 100 R0090082201

fund-asb6930638 mm1 30 50 R0090082181

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2012101771

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd onder de accreditatie van L192. 

Het originele certificaat van dit asbestonderzoek is op verzoek verkrijgbaar.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012101771

Pagina 1/1

.

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

AV.00Droge stof RPS Microscopie Cf. NEN 5709/5896

AV.00Asbest RPS grond 0-10 kg (NEN5707) ( Microscopie Cf. NEN 5709/5896

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

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.
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Chromatogram TPH/Mineral OilSample id.: 6914318Certificate no.: 2012096602Sample description.: fund-1                                            
C10_Interne_st
andaard

C12 C16 C21 C30 C35 C40_Interne_st
andaard

0.00500.001000.00
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C10_Interne_st
andaard

C12 C16 C21 C30 C35 C40_Interne_st
andaard

0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00200.00
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1. TOETSINGSKADER 

 
1.1. Toetsingskader grond- en grondwater 

 
In de ‘Circulaire bodemsanering 2009 [ref. 1.]’ zijn interventiewaarden vastgelegd voor grond en 

streefwaarden en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond zijn 
opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit [ref. 2.] met bijbehorende Regeling [ref. 3.]. 

 
Grond 

Naast toetsing aan de achtergrond- (AW) en interventiewaarde (I) wordt tevens getoetst aan de 
zogenaamde tussenwaarde (T). De tussenwaarde is gedefinieerd als de helft van de sommatie 

van de achtergrond- en interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven 
in beginsel nader onderzoek behoord te worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige 

bodemverontreiniging bestaat.  
 

De achtergrond- en interventiewaarden voor grond zijn afhankelijk van het organische stof gehal-

te (humus) en in het geval van metalen tevens van de fractie < 2 µm (lutum). Bij de beoordeling 

van de analyseresultaten wordt de volgende terminologie aangehouden (waarbij x = het naar 

standaard bodem gecorrigeerde gehalte): 
- x ≤ AW : niet verontreinigd c.q. geen verhoogd gehalte; 

- AW < x ≤ (AW+I)/2 : licht verontreinigd c.q. licht verhoogd gehalte; 
- (AW+I)/2 < x ≤ I : matig verontreinigd c.q. matig verhoogd gehalte; 

- x > I : sterk verontreinigd c.q. sterk verhoogd gehalte. 

 
Grondwater 
Voor grondwater zijn streef- (S) en interventiewaarden (I) vastgesteld voor ondiep (< 10 m-mv) en 

diep (> 10 m-mv) grondwater. Naast toetsing aan de streef- (S) en interventiewaarde (I) wordt te-
vens getoetst aan de zogenaamde tussenwaarde (T). De tussenwaarde is gedefinieerd als de 

helft van de sommatie van de streef- en interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratie-
grens waarboven in beginsel nader onderzoek behoord te worden uitgevoerd, omdat het ver-

moeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat.  
 

Bij de beoordeling van de analyseresultaten is de volgende terminologie aangehouden (waarbij 
x = de gemeten concentratie): 
- x ≤ S : niet verontreinigd c.q. geen verhoogde concentratie; 
- S < x ≤ (S+I)/2 : licht verontreinigd c.q. licht verhoogde concentratie; 

- (S+I)/2 < x ≤ I : matig verontreinigd c.q. matig verhoogde concentratie; 
- x > I : sterk verontreinigd c.q. sterk verhoogde concentratie. 

 
Geval van ernstige verontreiniging 

Volgens de Wet bodembescherming kan een geval van verontreiniging als volgt worden gedefini-
eerd: ‘geval van verontreiniging of dreigende verontreiniging van de bodem dat betrekking heeft 

op grondgebieden die vanwege die verontreiniging, de oorzaak of de gevolgen daarvan in techni-
sche, organisatorische en ruimtelijke zin met elkaar samenhangen’. Indien voor ten minste een 

stof het gemiddelde gemeten gehalte van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van bodem-
verontreiniging, of 100 m3 poriënverzadigde bodemvolume in het geval van een grondwaterver-

ontreiniging hoger is dan de interventiewaarde is sprake van een geval van ernstige verontreini-
ging. In enkele situaties kan ook sprake zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging 

ondanks dat de interventiewaarden niet worden overschreden.  
 

Om te kunnen spreken van een geval van ernstige bodemverontreiniging dient de verontreiniging 
ontstaan te zijn voor het kalenderjaar 1987 (historische verontreiniging). Voor verontreinigingen 

die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wet bodembescherming (zorgplicht) van toepas-
sing. 

 



1.2. Besluit bodemkwaliteit 

 
1.2.1. Grond en baggerspecie op de bodem of in oppervlaktewater 

 
Het Besluit bodemkwaliteit [ref. 2.] met bijbehorende Regeling [ref. 3.] bevat het wettelijk kader 
voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlak-
tewater.  
 

De kwaliteit van de toe te passen grond en baggerspecie dient te worden aangetoond met een 
milieuhygiënische verklaring. Afhankelijk van de gemeten gehalten kan de toe te passen grond 

en baggerspecie worden ingedeeld in verschillende kwaliteitsklassen. Voor toepassing op of in de 
bodem kan de toe te passen grond of baggerspecie worden ingedeeld in de kwaliteitsklassen 

achtergrondwaarden (AW2000), klasse wonen, klasse industrie en niet toepasbaar. Indien sprake 
is van toepassing van de grond of baggerspecie in het oppervlaktewater kan de toe te passen 

grond of baggerspecie worden ingedeeld in de kwaliteitsklassen achtergrondwaarden (AW2000), 
klasse A, klasse B en niet toepasbaar. 

 
Toepassing grond of baggerspecie op landbodem 

Indien geen gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld is het generieke toetsingskader van toepas-
sing voor toepassingen van grond of baggerspecie op de bodem. In het generieke toetsingskader 

wordt voor het toepassen van een partij grond of baggerspecie op de landbodem getoetst aan de 
bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem en de bodemfunctieklasse van de ontvan-

gende bodem. De kwaliteitsklasse van de toe te passen partij grond of baggerspecie dient te vol-
doen aan de strengste norm. Indien geen bodemfunctieklasse is vastgesteld in een bodemfunc-

tieklassenkaart dan dient de toe te passen grond of baggerspecie altijd te voldoen aan de achter-
grondwaarden (AW2000). Grond of baggerspecie waarvan de kwaliteitsklasse voldoet aan de 

achtergrondwaarden mag altijd worden toegepast. 
 

In het geval van een grootschalige toepassing geldt aan andere normstelling. In grootschalige 
toepassingen mag grond en baggerspecie worden toegepast die de emissiewaarden voor groot-

schalige toepassingen en de maximale waarden industrie (grond) of de interventiewaarden voor 
waterbodems (baggerspecie) niet overschrijden.  

 
Toepassing grond of baggerspecie in oppervlaktewater 

Indien geen gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld is het generieke toetsingskader van toepas-
sing voor toepassingen van grond of baggerspecie in het oppervlaktewater. Bij toepassing van 

grond of baggerspecie in het oppervlaktewater vindt toetsing aan de ontvangende waterbodem 
plaats. De waterbodemkwaliteit is onderverdeeld in klasse A en B. In het generieke kader dient 

de kwaliteitsklasse van de toe te passen grond of baggerspecie gelijk te zijn of van een betere 
kwaliteitsklasse dan de ontvangende waterbodem. Grond of baggerspecie waarvan de kwaliteits-

klasse voldoet aan de achtergrondwaarden mag altijd worden toegepast. Grond en baggerspecie 
mogen respectievelijk de maximale waarden industrie en de interventiewaarden voor waterbo-

dems niet overschrijden. 
 

Voor het verspreiden van baggerspecie wordt niet getoetst aan de ontvangende (wa-
ter)bodemkwaliteit. Hiervoor gelden maximale waarden voor verspreiden. 

 
1.2.2. Asfalt 

 
Als milieuhygiënische verklaring voor bouwstoffen dienen de samenstellings- en emissiewaarden 

van de toe te passen bouwstoffen te worden bepaald. Asfalt is hiervan uitgezonderd. Voorwaarde 
hiervoor is dat middels onderzoek conform de CROW-publicatie 210 (Richtlijn omgaan met vrij-

komend asfalt [ref. 5.]) wordt aangetoond dat het materiaal niet teerhoudend is en het voornemen 
is tot hergebruik in wegverhardingen. Wanneer voor asfalt de maximale samenstellingswaarde 

voor PAK’s (som) van 75 mg/kg d.s. niet wordt overschreden is sprake van niet teerhoudend ma-



teriaal. Deze maximale samenstellingswaarde voor PAK’s (som) is tijdelijk verhoogd en geldt tot 1 

juli 2013 (daarna 50 mg/kg d.s.). 
 

Indien de maximale samenstellingswaarde voor PAK’s (som) wordt overschreden is sprake van 
teerhoudend asfalt. Het teerhoudend asfalt mag niet meer worden toegepast of hergebruikt en 

dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerker. Sinds de inwerkingtreding van de Eural 
[ref. 6.] dient TAG (Teerhoudend Asfalt Granulaat) als gevaarlijke afvalstof te worden aangemerkt 

indien het gehalte aan koolteer groter is dan 1.000 mg/kg. 
 

Op grond van de Wet milieubeheer worden alle soorten asfaltgranulaat beschouwd als een afval-
stof. Het transport van niet teerhoudend en teerhoudend asfalt dient vergezeld te gaan met een 

begeleidingsbrief, waarop onder andere de Euralcodes van het materiaal vermeld staan. 
 
1.2.3. Bouwstoffen 
 

Onder bouwstoffen anders dan grond en baggerspecie worden zowel de primaire als secundaire 
steenachtige bouwstoffen verstaan. Steenachtige bouwstoffen bestaan voor meer dan 10 procent 

uit silicium, calcium en aluminium. Bouwmaterialen die niet aan deze definitie voldoen zoals hout, 
kunststof, vlakglas, verven, metalen en metallisch aluminium vallen niet onder het kader van het 

Besluit bodemkwaliteit. 
 
Ten aanzien van hergebruik van bouwmaterialen worden deze categorieën onderscheiden: 
- vormgegeven bouwstoffen: de kleinste eenheid van het materiaal moet ten minste een vo-

lume hebben van 50 cm3; 
- niet vormgegeven bouwstoffen: bouwstoffen die niet voldoen aan de vereisten voor vorm-

gegeven bouwstoffen vallen in de categorie niet-vormgegeven bouwstoffen; 
- IBC-bouwstoffen: dit zijn niet-vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast 

met isolatie-, beheers- en controle maatregelen, omdat dit anders leidt tot teveel emissies 

naar het milieu. 
 

De kwaliteit van de toe te passen bouwstoffen dient te worden aangetoond met een milieuhygië-
nische verklaring. Opgemerkt wordt dat voor een aantal gevallen een uitzondering is gemaakt op 

de verplichte kwaliteitsbepaling. In het Besluit bodemkwaliteit worden de organische parameters 
getoetst aan de samenstellingswaarden en de anorganische parameters worden getoetst aan de 

maximale emissiewaarden. Indien de partij bouwstoffen niet aan de maximale samenstellings- 
en/of emissiewaarden voldoet is sprake van een afvalstof. 

 
1.3. Asbest landbodem 

 
In het Productenbesluit asbest [ref. 4.] is geregeld dat vanwege de milieuhygiënische eigen-

schappen van asbest deze niet meer als bouwstof mag worden toegepast. In secundaire materia-
len kan asbest nog wel voor als verontreiniging voorkomen. Hiervoor zijn samenstellingseisen 

opgenomen worden onder voorwaarden handelingen met asbesthoudende grond en bouwstoffen 
(bijvoorbeeld puingranulaat) zijn toegestaan. 

 
De restconcentratienorm voor asbest in grond, baggerspecie en bouwstoffen is vastgelegd in het 

Productenbesluit asbest en de Regeling bodemkwaliteit [ref. 3.]. Tevens zijn in de Circulaire bo-
demsanering [ref. 1.] en de Regeling bodemkwaliteit de interventiewaarden voor asbest in res-

pectievelijk grond en waterbodem opgenomen. De norm voor asbest in grond, baggerspecie en 
bouwstoffen is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. gewogen (concentratie serpentijn asbest + 10 x 

concentratie amfibool asbest). Indien de gemiddelde concentratie in de bodem (niet van toepas-
sing voor waterbodems) binnen een ruimtelijke eenheid hoger is dan de interventiewaarde van 

100 mg/kg d.s. is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Voor een bodemver-
ontreiniging met asbest is dus het volumecriterium voor het vaststellen van de ernst van het geval 

niet van toepassing. 



Indien sprake is van de aanwezigheid van een landbodemverontreiniging met asbest kan met het 

protocol asbest dat opgenomen is in de Circulaire bodemsanering worden bepaald of sprake is 
van onaanvaardbare risico’s of geen onaanvaardbare risico’s. De consequenties van de risicobe-

oordeling conform het protocol asbest worden door het bevoegd gezag vastgelegd in een be-
schikking ernst en spoed. Indien sprake is van onaanvaardbare risico’s dan dient de sanering 

binnen 4 jaar na het afgeven van de beschikking ernst en spoed aan te vangen. De provincie en 
enkele aangewezen gemeenten zijn bevoegd gezag voor ernstige bodemverontreiniging met as-

best in landbodems.  
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