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1 Inleiding  
In opdracht van de gemeente Eijsden - Margraten is door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. in mei en 
juni 2012 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de uitbreidingslocatie van het 
sportcomplex BMR Mheer te Mheer in de gemeente Eijsden - Margraten. 
 
Aanleiding 
De aanleiding tot onderhavig verkennend bodemonderzoek vormt de voorgenomen fusie van de 
voetbalverenigingen van Mheer, Banholt en Reijmerstok. Voor deze fusieclub "BMR" dienen de nodige 
faciliteiten gerealiseerd worden in de vorm van twee voetbalvelden, een oefenveld, diverse gebouwen 
(kantine/ kleed- en service lokalen) en parkeeraccommodatie. Deze uitbreiding zal plaatsvinden ter 
plaatse van het huidige sportcomplex te Mheer en het naastgelegen terrein dat momenteel nog in 
gebruik is als weiland. In het kader van deze voorgenomen ontwikkelingen wordt een nieuw 
bestemmingsplan voorbereid.     
 
Doel 
Ten behoeve van bovengenoemde ontwikkelingen dient een nieuw bestemmingsplan opgesteld te 
worden. In het kader van deze planvorming dient een verkennend bodemonderzoek verricht te worden   
om de bodemkwaliteit van de terreinen in kaart te brengen.  
 
Onderzoeksstrategie en kwaliteit 
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740 (Onderzoeksstrategie bij 
verkennend onderzoek, NEN, 2009). 
 
Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties van het 
onderzoek wordt verwezen naar bijlage 6. 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten van 
het onderzoek beschreven. 
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2 Vooronderzoek 

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

2.2 Terreinbeschrijving  
In onderhavig onderzoek wordt onderscheid gemaakt in twee deellocaties; "Nieuwe voetbalvelden" en 
"Clubgebouw en parkeerterrein". Dit onderscheid houd verband met het huidige gebruik en het 
voorgenomen gebruik van deze deellocaties. Deze deellocatie worden hieronder verder beschreven. 
 
Nieuwe voetbalvelden 
Adres -  
Gemeente Eijsden - Margraten  
Voormalig gebruik Agrarische doeleinden (geen bebouwing) 
Huidig gebruik Agrarische doeleinden (weiland) 
Toekomstig gebruik Voetbalvelden  
Gebruik aangrenzende percelen Voetbalveld / weilanden / boomgaard 
Oppervlakte Circa 21.600 m² 
Verharding Geen verharding 

 
Deze deellocatie betreft het terrein waar de voorgenomen realisatie van twee nieuwe voetbalvelden zal 
gaan plaatsvinden. Deze locatie is aansluitend aan de noordzijde van het bestaande sportcomplex 
gelegen en heeft een oppervlakte van circa 2,16 hectare. Het terrein is van noord naar zuid gezien licht 
hellend. Ten tijde van dit onderzoek is het perceel in gebruik als weiland. Ook de omliggende percelen 
zijn in agrarisch gebruik als weiland en boomgaard.   
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Clubgebouw en parkeerterrein  
Adres De Gelimment 51 Mheer  
Gemeente Eijsden - Margraten  
Voormalig gebruik Agrarische doeleinden (geen bebouwing) 
Huidig gebruik Lokalen, parkeerplaats en oefenveld  
Toekomstig gebruik Lokalen en parkeerplaats 
Gebruik aangrenzende percelen Voetbalveld / openbare weg / woning / weiland 
Oppervlakte Circa 4.300 m² 
Verharding Deels bebouwing en klinkers  

 
Deze deellocatie betreft het terrein waar de voorgenomen realisatie / uitbreiding van de parkeerplaats 
en de diverse lokalen gepland zijn. Het perceel bestaat deels uit verhard en bebouwd oppervlak (huidige 
parkeerplaats en lokalen) en deels uit een onverhard oefenveld met een gezamenlijke oppervlakte van 
circa 0,43 ha. Deze deellocatie is ten noorden van De Gelimment gelegen, aan de westzijde is een 
basketbalveldje gelegen, in de noordwestelijk hoek is recent (2010/2011) een burgerwoning gebouwd. 
Aansluiten aan de noordzijde het terrein is het hoofdveld gelegen, aan de oostzijde van het terrein zijn 
een veldweg en weiland gelegen.           
 
De situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in de tekening 251913-S-1. 

2.3 Voormalig- en huidig gebruik 
Voor het vaststellen van het voormalige en huidige gebruik is de informatie geraadpleegd welke 
beschikbaar is gesteld door de gemeente Eijsden - Margraten. Op 22 maart 2012 zijn de werkdossiers bij 
de gemeente ingezien, vervolgens is ook een terreininspectie uitgevoerd. Onderstaand is per 
geraadpleegde bron de gevonden informatie omschreven. Het betreffen gegevens welke door de 
gemeente zijn aangereikt. 
 
Voormalig gebruik  
Zoals door de gemeente aangegeven is de onderzoekslocatie enkel agrarisch in gebruik geweest als 
weiland of boomgaard.    
 
Milieu-archief 
Alleen voor de deellocatie Clubgebouw en parkeerterrein is een milieudossier beschikbaar. Uit dit 
milieudossier blijkt dat op 23 september 1999 een melding in het kader van Besluit horeca-, sport-, en 
recreatie-inrichtingen is ingediend en geaccepteerd. Hieruit is naar voren gekomen dat er geen 
bodemrelevante activiteiten binnen de inrichting plaatsvinden. Ook tijdens milieucontroles op  
3 augustus 1999 en 9 oktober 2004 zijn geen tekortkomingen ten aanzien van bodemrelevante 
activiteiten waargenomen. Inmiddels valt de inrichting onder het regime van het Activiteitenbesluit.  
 
Voor zover bekend hebben er op de onderzoekslocatie geen calamiteiten of overtredingen van 
voorschriften in het kader van de Wet milieubeheer en/of Wet bodembescherming en/of andere 
milieuregelgeving plaatsgevonden. 

 
Bouw- / slooparchief 
Alleen voor de deellocatie Clubgebouw en parkeerterrein is een bouwdossier aanwezig. Uit dit dossier is 
naar voren gekomen dat in 1987 goedkeuring is gegeven voor de bouw van een kleedaccommodatie 
annex kantine. Bij de bouw is gebruik gemaakt van asbesthoudende dakbedekking (vezelcementplaten 6 
mm eterniet). De goten deels gemaakt uit zink, deels uit PVC. De ondergrondse rioleringsbuizen bestaan 
uit PVC. Het verwarmingstoestel is gasgestookt, mede hierdoor kan geconcludeerd worden dat er geen 
tanks voor vloeibare brandstoffen op het terrein aanwezig zijn.     
 
Bij de terreininspectie zijn op de locatie zelf en in de omgeving van de locatie, met uitzondering van de 
dakbedekking, visueel geen asbestverdachte (bouw)materialen en sloopafval aangetroffen.   
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Tankarchief 
Op de onderzoekslocatie zelf heeft voor zover bekend geen tank gelegen. Ook op de aangelegen 
percelen is of heeft voor zover bekend geen ondergrondse en/of bovengrondse gelegen.  
 
Bodemonderzoeken 
Van zowel het onderzoeksgebied als de direct aangelegen percelen zijn geen gegevens bekend omtrent 
eerder uitgevoerd bodemonderzoek. 
 
Bodemfunctieklassenkaart 
De onderzoekslocatie is opgenomen op de bodemfunctieklassekaart (Bodemkwaliteitskaart regio 
Heuvelland, 14 oktober 2011) met de bodemfunctieklasse Landbouw / Natuur.  

 
Overige historische gegevens 
Tijdens de uitvoering van het historisch onderzoek zijn geen gegevens gevonden over de verbranding of 
stort van afval, (her)gebruik van grond of andere bouwmaterialen, verkaveling, (sloot)dempingen, 
ontgrondingen, aanvullingen, afzetting van bodemvreemd materiaal, de verwachting ten aanzien van 
archeologische waarden, de verwachting van niet gesprongen explosieven en onbetrouwbaarheden of 
tegenstrijdigheden. 

2.4 Toekomstig gebruik 
De onderzochte terreinen zullen in de toekomst fungeren als sportaccommodatie met bijbehorende 
sportvelden, parkeerterrein, kantine en overige lokalen. 

2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 
Het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocaties Nieuwe voetbalvelden en Clubgebouw en 
parkeerterrein is gelegen op respectievelijk 170 m + NAP en 177 m +NAP. 
De regionale bodemopbouw en de geohydrologische situatie in het gebied van de onderzoekslocatie 
worden in tabel 2.1 samengevat.  
 
Voor de plaatselijke bodemopbouw wordt verwezen naar paragraaf 4.1.  
 
Tabel 2.1 Regionale bodemopbouw en geohydrologische situatie 
Diepte (m -mv) Formatie naam Formatie opbouw Geohydrologische situatie 
0 - 10 m Boxtel lössleem matig doorlatende laag 
10 - 30 m Beegden zanden, grinden en kleien 1e watervoerende pakket 
30 - 90 m Gulpen, Maastricht en 

Houthem 
kalksteen 2e watervoerende pakket 

90 - 150 m Vaals en Aken zandige kleien en kleihoudende 
zanden 

matig doorlatende laag 

> 150 m Boven Carboon afzettingen schalierijke sedimenten ondoorlatende basis 
Bronnen: TNO, 1985 (kaartblad 61, 62W) en http://www.dinoloket.nl 

 
Op basis van de geraadpleegde grondwaterkaarten (TNO, 1985) en de topografische kaart  blijkt dat het 
grondwater ter plaatse op circa 142 m +NAP wordt aangetroffen, overeenkomend met 35 m -mv. De 
overheersende grondwaterstromingsrichting is globaal noordwestelijk gericht. De onderzoekslocatie is 
enkel gelegen binnen een grondwaterbeschermingsgebied. Het dichtbijzijnde waterwingebied is 
westelijk gelegen op een afstand van circa 3,8 km van de onderzoekslocatie. In de directe omgeving is 
geen oppervlaktewater aanwezig. 

2.6 Conclusie vooronderzoek en hypothese 
De verzamelde informatie geeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voormalige) 
bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein. Ook wordt niet verwacht dat de activiteiten 
op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het onderzoeksterrein negatief hebben beïnvloed.  
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Op basis van het vooronderzoek is voor beide deellocaties de strategie voor een onverdachte locatie 
(ONV) aangehouden. 
 
Het grondwater bevindt zich dieper dan 5 m-mv. derhalve wordt dit niet onderzocht.   
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3 Verrichte werkzaamheden 

3.1 Veldwerkzaamheden 
De veldwerkzaamheden zijn onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd op  
31 mei en 1 juni 2012 door Fransen Milieutechniek BV.  
 
Het grondwater bevindt zich dieper dan 5 m-mv. derhalve zijn geen peilbuizen geplaatst, in de plaats 
hiervan zijn boringen verricht tot 2 m-mv.   
 
In tabel 3.1 zijn het aantal uitgevoerde boringen per deellocatie weergegeven.  
 
Tabel 3.1 Overzicht uitgevoerde veldwerkzaamheden  

Veldwerkzaamheden 
Grond Grondwater 

Deelgebied Oppervlakte 
(m2) 

Onderzoeks-
strategie1) 

Aantal boringen 
(diepte in m –mv.) 

 

Boornummers Aantal 
peilbuizen 

(filterdiepte m -
mv.) 

Peilbuis 

Nieuwe                              
voetbalvelden 

21.600 ONV 22 x 0,5  
9 x 2,0 

1 t/m 22 
23 t/m 31 

- - 

Clubgebouw en 
parkeerterrein 

4.300 ONV 11 x 0,5 
4 x 2,0 

41 t/m 51 
52 t/m 55 

- - 

1) ONV Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie 

 
In het veld is de opgeboorde grond zintuiglijk beoordeeld, waarbij om veiligheidsredenen géén actieve 
geurwaarnemingen zijn gedaan. Tijdens de terreininspectie binnen het onderzoeksgebied en bij het 
uitvoeren van de boringen is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen op het maaiveld of in het opgeboorde materiaal. Aansluitend is de grond beschreven en 
bemonsterd en zijn de te analyseren (meng)monsters geselecteerd. 
 
De boorlocaties zijn weergegeven op situatietekening 251913-S-1. 

3.2 Laboratoriumonderzoek 
In de volgende tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de uitgevoerde analyses. 
 
Tabel 3.2: Laboratoriumonderzoek 
(Meng)monster1) 
(traject m -mv.) 

Boringen   Analyses2) 

Nieuwe voetbalvelden 
mm1 (0,0 - 0,5) 1-1; 2-1; 4-1; 5-1; 7-1; 8-1; 10-1; 24-1; Standaardpakket grond 
mm2 (0,0 - 0,5) 3-1; 6-1; 9-1; 11-1; 23-1; 25-1; 26-1; Standaardpakket grond 
mm3 (0,0 - 0,5) 13-1; 14-1; 15-1; 20-1; 22-1; 27-1; 30-1 Standaardpakket grond 
mm4 (0,0 - 0,5) 12-1; 16-1; 17-1; 18-1; 19-1; 21-1; 28-1; 29-1; 31-1 Standaardpakket grond 
mm5 (0,5 - 1,0) 23-2; 25-2; 26-2; 28-2; 29-2; 31-2 Standaardpakket grond 
mm6 (0,5 - 2,0) 24-2; 24-3; 26-3; 27-3; 27-4; 30-2; 30-3; 31-3 Standaardpakket grond 
mm7 (1,0 - 2,0) 23-4; 25-5; 26-4; 28-4; 29-3; 29-4; 30-4; 31-5 Standaardpakket grond 
Clubgebouw en parkeerterrein 
mm8 (0,0 - 0,5) 41-1; 42-1; 45-1; 46-1; 48-1; 49-1; 51-1; 52-1; 53-1; 54-1 Standaardpakket grond 
mm9 (0,0 - 0,5) 43-1; 44-1; 45-2; 47-2; 55-1 Standaardpakket grond 
mm10 (0,5 - 2,0) 52-3; 52-4; 52-5; 53-6; 54-4; 54-6; 55-2; 55-3; 55-5 Standaardpakket grond 
mm11 (0,5 - 1,5) 53-3; 53-5 Standaardpakket grond 
1)    Voor de samenstelling van de mengmonsters wordt tevens verwezen naar bijlage 2 
2)  Standaardpakketten:  

- grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen       
(PCB som 7), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale olie (GC), organische stof en lutum 
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4 Onderzoeksresultaten 

 

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen  
De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn 
opgenomen in bijlage 1. 
 
Nieuwe voetbalvelden 
Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem ter plaatse van de deellocatie Nieuwe voetbalvelden tot 
de maximaal geboorde diepte van 2,0 m –mv. uit zwak zandige leem bestaat. Ter plaatse van de 
boringen 25, 29, 30, en 31 is de zwak zandige lemen ondergrond vanaf 1,0 m -mv tot 2,0 m -mv matig 
grindhoudend.  
 
Plaatselijke zijn bijmengingen met sporen kolen, sporen baksteen en sporen slakken waargenomen in de 
bovengrond.   
 
Clubgebouw en parkeerterrein 
Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem ter plaatse van de deellocatie Clubgebouw en 
Parkeerterrein tot de maximaal geboorde diepte van 2,0 m -mv. overwegend uit zwak zandige leem 
bestaat. Daarnaast bestaat de bovengrond (0,0 tot 0,5 m - mv.) ter plaatse van het huidige oefenveld 
(boring 41, 42, 45, 46, 47, 48, 52 en 53) geheel of gedeeltelijk uit matig fijn, zwak siltig zand. Ter plaatse 
van de parkeerplaats en het omliggende terrein van het huidige clubgebouw bestaat de bovengrond 
geheel of gedeeltelijk uit matig fijn tot matig grof, grindhoudend zand (boringen 49, 51 en 54) en 
ondergrond uit zwak zandige leem, ter plaatse van boring 54 is in de ondergrond (0,5 - 0,7 m -mv.) matig 
fijn, zwak siltig zand aangetroffen.      
 
Het aangetroffen zand binnen deze deellocatie is naar alle waarschijnlijkheid bij de realisatie van het 
bestaande sportcomplex aangebracht als waterdoorlatende toplaag ten behoeve van het oefenterrein 
en als ophooglaag van het parkeerterrein.  
 
Plaatselijke zijn bijmengingen met sporen kolen en sporen/matig baksteen waargenomen in de boven- 
en ondergrond.   
 
De waargenomen bijmengingen met sporen kolen, sporen of matig baksteen en slakken kunnen leiden 
tot verhoogde gehalten PAK en zware metalen.   
 
De veldwaarnemingen zijn weergegeven in onderstaande tabel 4.1 
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Tabel 4.1: Veldwaarnemingen  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- : Geen veldwaarnemingen  

 
Er zijn geen asbestverdachte materialen op het maaiveld of in het opgeboorde materiaal aangetroffen. 

 

Veldwaarnemingen Boring Einddiepte 
m -mv Diepte m -mv Waarneming 

Grondsoort 

Nieuwe voetbalvelden 
3 0,5 0,0 - 0,5 Sporen baksteen Leem 
6 0,5 0,0 - 0,5 Sporen baksteen Leem 
9 0,5 0,0 - 0,5 Sporen kolen Leem 
11 0,5 0,0 - 0,5 Sporen kolen, sporen baksteen Leem 
12 0,5 0,0 - 0,5 Sporen kolen Leem 
16 0,5 0,0 - 0,5 Sporen kolen, sporen baksteen Leem 
17 0,5 0,0 - 0,5 Sporen kolen Leem 
18 0,5 0,0 - 0,5 Sporen baksteen Leem 
19 0,5 0,0 - 0,5 Sporen kolen, sporen baksteen Leem 
21 0,5 0,0 - 0,5 Sporen baksteen Leem 

0,0 - 0,5 Sporen baksteen Leem 
0,5 - 1,0 - Leem 

23 2,0 

1,0 - 2,0 - Leem 
0,0 - 0,5 Sporen baksteen Leem 
0,5 - 1,0 - Leem 
1,0 - 1,7 - Leem 

25 2,0 

1,7 - 2,0 - Leem 
0,0 - 0,5 Sporen baksteen Leem 
0,5 - 1,0 - Leem 

26 2,0 

1,0 - 2,0 - Leem 
0,0 - 0,5 Sporen kolen Leem 
0,5 - 1,0 - Leem 

28 2,0 

1,0 - 2,0 - Leem 
0,0 - 0,5 Sporen kolen Leem 
0,5 - 1,0 - Leem 
1,0 - 1,5 - Leem 

29 2,0 

1,5 - 2,0 - Leem 
0,0 - 0,5 Sporen slakken, sporen kolen Leem 
0,5 - 1,0 - Leem 
1,0 - 1,8 - Leem 

31 2,0 

1,8 - 2,0 - Leem 
Clubgebouw en parkeerterrein 
43 0,5 0,0 - 0,5 Sporen kolen Leem 

0,0 - 0,1 - (tegel) 
0,1 - 0,1 - Zand 

44 0,5 

0,1 - 0,5 Sporen puin Leem 
0,0 - 0,4 - Zand 45 0,5 
0,4 - 0,5 Sporen baksteen, sporen kolen Leem 
0,0 - 0,4 - Zand 47 0,5 
0,4 - 0,5 Sporen kolen, sporen baksteen Leem 
0,0 - 0,4 - Zand 
0,4 - 0,5 - Leem 
0,5 - 0,8 Matig baksteen Leem 
0,8 - 1,3 - Leem 
1,3 - 1,5 Sporen baksteen, sporen kolen Leem 

53 2,0 

1,5 - 2,0 - Leem 
0,0 - 0,5 Sporen baksteen Leem 
0,5 - 1,8 - Leem 

55 2,0 

1,8 - 2,0 - Leem 
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4.2 Analyseresultaten 

4.2.1 Toetsingskader 
Wet bodembescherming 
De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grondmonsters zijn weergegeven in bijlage 2. De 
analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 5. 
 
De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de Circulaire 
bodemsanering 2009. De achtergrond- en interventiewaarden, die voor de grond afhankelijk zijn van het 
organisch stof- en lutumgehalte, en de streefwaarden zijn opgenomen in bijlage 3. Een toelichting op 
het toetsingskader is opgenomen in bijlage 4. 
 
In de tekst zal de term 'licht verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of 
streefwaarden en lager dan de tussenwaarden. De term 'matig verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten 
hoger dan de tussenwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt 
gebruikt bij gehalten hoger dan de interventiewaarden. 

4.2.2 Grond 
In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende achtergrond-, tussen- of 
interventiewaarde overschrijden.  
 
 Tabel 4.2: Overschrijdingstabel grond 

 -  :   Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 
Cd :   Cadmium     Zn      :   Zink 
PAK :   Polycyclische aromatische koolwaterstoffen  MO    :   Minerale olie 

   PCB   :   Polychloorbifenylen      
 

Parameters (Meng)monster 
(traject m-mv) 

Deelmonsters Veldwaarneming / 
motivatie > achtergrondwaarde 

<   tussenwaarde 
(licht verontreinigd) 

> tussenwaarde < 
interventiewaarde 
(matig 
verontreinigd) 

> interventiewaarde 
(sterk verontreinigd) 

Nieuwe voetbalvelden 
mm1 (0,0 - 0,5) 001-1; 002-1; 004-1; 005-1; 

007-1; 008-1; 010-1; 024-1 
- Cd  

 
- - 

mm2 (0,0 - 0,5) 003-1; 006-1; 009-1; 011-1; 
023-1; 025-1; 026-1 

Sporen baksteen, 
sporen kolen 

- - - 

mm3 (0,0 - 0,5) 013-1; 014-1; 015-1; 020-1; 
022-1; 027-1; 030-1 

- PCB   
 

- - 

mm4 (0,0 - 0,5) 012-1; 016-1; 017-1; 018-1; 
019-1; 021-1; 028-1; 029-1; 
031-1 

Sporen baksteen, 
sporen kolen 

Cd  
 

- - 

mm5 (0,5 - 1,0) 023-2; 025-2; 026-2; 028-2; 
029-2; 031-2 

- - - - 

mm6 (0,5 - 2,0) 024-2; 024-3; 026-3; 027-3; 
027-4; 030-2; 030-3; 031-3 

- PAK  
 

- - 

mm7 (1,0 - 2,0) 023-4; 025-5; 026-4; 028-4; 
029-3; 029-4; 030-4; 031-5 

- - - - 

Clubgebouw en parkeerterrein 
mm8 (0,0 - 0,5) 041-1; 042-1; 045-1; 046-1; 

048-1; 049-1; 051-1; 052-1; 
053-1; 054-1 

- PAK  
 

- - 

mm9 (0,0 - 0,5) 043-1; 044-1; 045-2; 047-2; 
055-1 

Sporen kolen Cd  
 

-  

mm10 (0,5 - 2,0) 052-3; 052-4; 052-5; 053-6; 
054-4; 054-6; 055-2; 055-3; 
055-5 

- - -  

mm11 (0,5 - 1,5) 053-3; 053-5 Sporen / matig 
baksteen sporen 
kolen 

Cd, MO, Zn, PAK   - - 
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5 Conclusies 
In het uitgevoerde bodemonderzoek is overeenkomstig de NEN 5740 de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. 
 
Grond 
Nieuwe voetbalvelden  

Ter plaatse van deze locatie zijn zeven mengmonsters samengesteld waarvan vier mengmonsters van de 
bovengrond (mm1 tot en met mm4) en drie mengmonsters van de ondergrond (mm5 tot en met mm7).  
 
In de samengestelde mengmonsters van de lemen bovengrond is een lichte verontreiniging met 
cadmium (mm1 en mm4) en een lichte verontreiniging met PCB (mm3) aangetoond. In de 
samengestelde mengmonsters van de zwak zandige lemen ondergrond is enkel in één mengmonster 
(mm6) een licht verhoogd gehalte PAK aangetoond. 
 
Het is niet aantoonbaar dat de licht verhoogde gehalten cadmium, PCB en PAK direct verband houden  
met de waargenomen bijmengingen van sporen baksteen en sporen kolen. 
 
Clubgebouw en parkeerterrein 

Ter plaatse van deze locatie zijn vier mengmonsters samengesteld waarvan twee mengmonsters van de 
bovengrond (mm8 en mm9) en twee mengmonsters van de ondergrond (mm10 en mm11).  
 
In het samengestelde mengmonster van de zandige bovengrond (mm 8) is een licht verhoogd gehalte 
PAK aangetoond. In het samengestelde mengmonster van de lemen bovengrond (mm 9) is een licht 
verhoogd gehalte cadmium aangetoond. In de samengestelde mengmonsters van de ondergrond zijn in  
één mengmonster (mm11) licht verhoogde gehalten PAK, minerale olie, cadmium en zink aangetoond in 
de lemige grond met bijmengingen sporen/matig baksteen en sporen kolen. 
 
De licht verhoogde gehalten PAK, minerale olie, cadmium en zink in de ondergrond ter plaats van mm11 
houdt vermoedelijk verband met de waargenomen bijmengingen van sporen/matig baksteen en sporen 
kolen.  
 
Toetsing hypothese 
De vooraf opgestelde hypothese ‘onverdachte locatie’ wordt (formeel) voor beide deellocaties 
verworpen, vanwege de lichte verontreinigingen met cadmium, zink, PCB en/of PAK. 
 
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek of sanerende 
maatregelen, omdat de gemeten concentraties kleiner zijn dan de betreffende tussen- en 
interventiewaarde. De resultaten vormen geen milieuhygiënische belemmering voor het gebruik van de 
locatie als sportaccomodatie.  
 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Geleen, juni 2012 

 



 

 

 

 

Bijlage 1:  Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen 

















 

 

 

 

Bijlage 2:  Analyseresultaten grondmonsters met  
overschrijding normwaarden 
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Bijlage 2: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 
 

 < : concentratie kleiner dan de rapportagegrens * : gemeten in het laboratorium 
 + : concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde # : geschatte waarde door middelen van lagen 
 ++ : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde @ : geschatte waarde uit laagbeschrijving 
 +++ : concentratie groter dan de interventiewaarde & : handmatig ingevoerd 
 / : detectielimiet groter dan de toetsingswaarde $ : standaard bodem 
 ° : geen achtergrond- en interventiewaarde bekend voor deze stof 
 D<=I : detectielimiet kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde 
 D>AW : detectielimiet groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde 
 GAG : groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde (trigger) 
     Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde 

 
 blad 1 van 7  Milieu & Veiligheid 

    
Monsternummer Eenheid  mm01  mm02 
Boringnummer  001,002,004,005,007,008, 

010,024 
003,006,009,011,023,025, 
026 

Diepte (cm-mv)   0 - 50        0 - 50       
    
    
ALGEMEEN    
Analysedatum  8-6-2012 1 11-6-2012  
Droge stof (%)  82,6  82,3 
Lutumgehalte (% ds)  *  19.4  *  18.9 
Org. stofgehalte (% ds)  *  1.9  *  1.8 
    
METALEN    
Barium [Ba] mg/kg ds  77   70  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,56 +  0,31  
Kobalt [Co] mg/kg ds  9,6   6,1  
Koper [Cu] mg/kg ds  13   9,7  
Kwik [Hg] mg/kg ds  < 0,05   < 0,05  
Lood [Pb] mg/kg ds  21   13  
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  < 1,5   < 1,5  
Nikkel [Ni] mg/kg ds  21   20  
Zink [Zn] mg/kg ds  80   53  
    
PAK    
Naftaleen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Fenanthreen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Anthraceen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Chryseen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  0,35   0,35  
    
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN    
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3,0  °   < 3,0  °  
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5,0  °   < 5,0  °  
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 6,0  °   < 6,0  °  
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  < 12  °   < 12  °  
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  < 6,0  °   9,7  °  
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6,0  °   < 6,0  °  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 38   < 38  
    
OVERIG    
Gloeirest % (m/m) ds  96,7  °   96,8  °  
    
PCB`S    
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049 /  0,0049 / 
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Bijlage 2: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 
 

 < : concentratie kleiner dan de rapportagegrens * : gemeten in het laboratorium 
 + : concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde # : geschatte waarde door middelen van lagen 
 ++ : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde @ : geschatte waarde uit laagbeschrijving 
 +++ : concentratie groter dan de interventiewaarde & : handmatig ingevoerd 
 / : detectielimiet groter dan de toetsingswaarde $ : standaard bodem 
 ° : geen achtergrond- en interventiewaarde bekend voor deze stof 
 D<=I : detectielimiet kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde 
 D>AW : detectielimiet groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde 
 GAG : groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde (trigger) 
     Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde 

 
 blad 2 van 7  Milieu & Veiligheid 

 
    
Monsternummer Eenheid  mm03  mm04 
Boringnummer  013,014,015,020,022,027, 

030 
012,016,017,018,019,021, 
028,029,031 

Diepte (cm-mv)   0 - 50        0 - 50       
    
    
ALGEMEEN    
Analysedatum  11-6-2012  8-6-2012 1 
Droge stof (%)  82  83 
Lutumgehalte (% ds)  *  19.3  *  19.1 
Org. stofgehalte (% ds)  *  2.6  *  3 
    
METALEN    
Barium [Ba] mg/kg ds  71   71  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,42   0,88 + 
Kobalt [Co] mg/kg ds  8,5   7,8  
Koper [Cu] mg/kg ds  13   17  
Kwik [Hg] mg/kg ds  < 0,05   0,062  
Lood [Pb] mg/kg ds  19   30  
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  < 1,5   < 1,5  
Nikkel [Ni] mg/kg ds  22   19  
Zink [Zn] mg/kg ds  71   110  
    
PAK    
Naftaleen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Fenanthreen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Anthraceen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Chryseen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  0,35   0,35  
    
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN    
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3,0  °   < 3,0  °  
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5,0  °   < 5,0  °  
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 6,0  °   < 6,0  °  
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  < 12  °   < 12  °  
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  < 6,0  °   < 6,0  °  
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6,0  °   < 6,0  °  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 38   < 38  
    
OVERIG    
Gloeirest % (m/m) ds  96  °   95,6  °  
    
PCB`S    
PCB 28 mg/kg ds  0,0022  °   < 0,001  °  
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0064 +  0,0049  
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Bijlage 2: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 
 

 < : concentratie kleiner dan de rapportagegrens * : gemeten in het laboratorium 
 + : concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde # : geschatte waarde door middelen van lagen 
 ++ : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde @ : geschatte waarde uit laagbeschrijving 
 +++ : concentratie groter dan de interventiewaarde & : handmatig ingevoerd 
 / : detectielimiet groter dan de toetsingswaarde $ : standaard bodem 
 ° : geen achtergrond- en interventiewaarde bekend voor deze stof 
 D<=I : detectielimiet kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde 
 D>AW : detectielimiet groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde 
 GAG : groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde (trigger) 
     Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde 

 
 blad 3 van 7  Milieu & Veiligheid 

 
    
Monsternummer Eenheid  mm05  mm06 
Boringnummer   023,025,026,028,029,031  024,026,027,030,031 
Diepte (cm-mv)   50 - 100       50 - 200      
    
    
ALGEMEEN    
Analysedatum  8-6-2012 1 8-6-2012 1 
Droge stof (%)  83  81,7 
Lutumgehalte (% ds)  *  23.1  *  22.4 
Org. stofgehalte (% ds)  *  1.4  *  1.1 
    
METALEN    
Barium [Ba] mg/kg ds  73   75  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  < 0,17   < 0,17  
Kobalt [Co] mg/kg ds  8,8   9,8  
Koper [Cu] mg/kg ds  14   15  
Kwik [Hg] mg/kg ds  < 0,05   < 0,05  
Lood [Pb] mg/kg ds  < 13   13  
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  < 1,5   < 1,5  
Nikkel [Ni] mg/kg ds  27   30  
Zink [Zn] mg/kg ds  51   51  
    
PAK    
Naftaleen mg/kg ds  < 0,05  °   0,11  °  
Fenanthreen mg/kg ds  < 0,05  °   0,66  °  
Anthraceen mg/kg ds  < 0,05  °   0,19  °  
Fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  °   1,3  °  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  < 0,05  °   0,72  °  
Chryseen mg/kg ds  < 0,05  °   0,56  °  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  °   0,39  °  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  °   0,74  °  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  < 0,05  °   0,59  °  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  < 0,05  °   0,64  °  
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  0,35   5,9 + 
    
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN    
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3,0  °   < 3,0  °  
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5,0  °   < 5,0  °  
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 6,0  °   < 6,0  °  
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  < 12  °   < 12  °  
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  < 6,0  °   < 6,0  °  
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6,0  °   < 6,0  °  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 38   < 38  
    
OVERIG    
Gloeirest % (m/m) ds  97  °   97,3  °  
    
PCB`S    
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049 /  0,0049 / 
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Bijlage 2: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 
 

 < : concentratie kleiner dan de rapportagegrens * : gemeten in het laboratorium 
 + : concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde # : geschatte waarde door middelen van lagen 
 ++ : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde @ : geschatte waarde uit laagbeschrijving 
 +++ : concentratie groter dan de interventiewaarde & : handmatig ingevoerd 
 / : detectielimiet groter dan de toetsingswaarde $ : standaard bodem 
 ° : geen achtergrond- en interventiewaarde bekend voor deze stof 
 D<=I : detectielimiet kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde 
 D>AW : detectielimiet groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde 
 GAG : groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde (trigger) 
     Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde 

 
 blad 4 van 7  Milieu & Veiligheid 

 
    
Monsternummer Eenheid  mm07  mm08 
Boringnummer  023,025,026,028,029,030, 

031 
041,042,045,046,048,049, 
051,052,053,054 

Diepte (cm-mv)   100 - 200       0 - 50       
    
    
ALGEMEEN    
Analysedatum  12-6-2012  13-6-2012  
Droge stof (%)  85,1  91,9 
Lutumgehalte (% ds)  *  21.1  *  4.9 
Org. stofgehalte (% ds)  *  0.6  *  0.9 
    
METALEN    
Barium [Ba] mg/kg ds  64   21  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  < 0,17   < 0,17  
Kobalt [Co] mg/kg ds  8,9   < 4,3  
Koper [Cu] mg/kg ds  11   < 5,0  
Kwik [Hg] mg/kg ds  < 0,05   < 0,05  
Lood [Pb] mg/kg ds  < 13   < 13  
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  < 1,5   < 1,5  
Nikkel [Ni] mg/kg ds  22   8,1  
Zink [Zn] mg/kg ds  37   24  
    
PAK    
Naftaleen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Fenanthreen mg/kg ds  < 0,05  °   0,27  °  
Anthraceen mg/kg ds  < 0,05  °   0,11  °  
Fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  °   0,41  °  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  < 0,05  °   0,11  °  
Chryseen mg/kg ds  < 0,05  °   0,14  °  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  °   0,073  °  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  °   0,18  °  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  < 0,05  °   0,33  °  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  < 0,05  °   0,39  °  
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  0,35   2,0 + 
    
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN    
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3,0  °   < 3,0  °  
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5,0  °   < 5,0  °  
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 6,0  °   < 6,0  °  
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  < 12  °   < 12  °  
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  < 6,0  °   < 6,0  °  
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6,0  °   < 6,0  °  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 38   < 38  
    
OVERIG    
Gloeirest % (m/m) ds  97,9  °   98,8  °  
    
PCB`S    
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049 /  0,0049 / 
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Bijlage 2: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 
 

 < : concentratie kleiner dan de rapportagegrens * : gemeten in het laboratorium 
 + : concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde # : geschatte waarde door middelen van lagen 
 ++ : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde @ : geschatte waarde uit laagbeschrijving 
 +++ : concentratie groter dan de interventiewaarde & : handmatig ingevoerd 
 / : detectielimiet groter dan de toetsingswaarde $ : standaard bodem 
 ° : geen achtergrond- en interventiewaarde bekend voor deze stof 
 D<=I : detectielimiet kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde 
 D>AW : detectielimiet groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde 
 GAG : groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde (trigger) 
     Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde 

 
 blad 5 van 7  Milieu & Veiligheid 

 
    
Monsternummer Eenheid  mm09  mm10 
Boringnummer   043,044,045,047,055  052,053,054,055 
Diepte (cm-mv)   0 - 50        50 - 200      
    
    
ALGEMEEN    
Analysedatum  8-6-2012 1 8-6-2012 1 
Droge stof (%)  85,4  81,8 
Lutumgehalte (% ds)  *  17.2  *  17.8 
Org. stofgehalte (% ds)  *  1  *  1.3 
    
METALEN    
Barium [Ba] mg/kg ds  57   68  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,54 +  0,41  
Kobalt [Co] mg/kg ds  6,3   8,4  
Koper [Cu] mg/kg ds  11   13  
Kwik [Hg] mg/kg ds  < 0,05   < 0,05  
Lood [Pb] mg/kg ds  21   18  
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  < 1,5   < 1,5  
Nikkel [Ni] mg/kg ds  16   22  
Zink [Zn] mg/kg ds  81   66  
    
PAK    
Naftaleen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Fenanthreen mg/kg ds  0,16  °   < 0,05  °  
Anthraceen mg/kg ds  < 0,05  °   < 0,05  °  
Fluorantheen mg/kg ds  0,23  °   < 0,05  °  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,11  °   < 0,05  °  
Chryseen mg/kg ds  0,14  °   < 0,05  °  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,066  °   < 0,05  °  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,11  °   < 0,05  °  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,13  °   < 0,05  °  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,2  °   < 0,05  °  
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  1,2   0,35  
    
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN    
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3,0  °   < 3,0  °  
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5,0  °   < 5,0  °  
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 6,0  °   < 6,0  °  
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  < 12  °   < 12  °  
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  < 6,0  °   < 6,0  °  
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6,0  °   < 6,0  °  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 38   < 38  
    
OVERIG    
Gloeirest % (m/m) ds  97,8  °   97,5  °  
    
PCB`S    
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  °   < 0,001  °  
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049 /  0,0049 / 
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Bijlage 2: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 
 

 < : concentratie kleiner dan de rapportagegrens * : gemeten in het laboratorium 
 + : concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde # : geschatte waarde door middelen van lagen 
 ++ : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde @ : geschatte waarde uit laagbeschrijving 
 +++ : concentratie groter dan de interventiewaarde & : handmatig ingevoerd 
 / : detectielimiet groter dan de toetsingswaarde $ : standaard bodem 
 ° : geen achtergrond- en interventiewaarde bekend voor deze stof 
 D<=I : detectielimiet kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde 
 D>AW : detectielimiet groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde 
 GAG : groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde (trigger) 
     Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde 

 
 blad 6 van 7  Milieu & Veiligheid 

 
   
Monsternummer Eenheid  mm11 
Boringnummer   053 
Diepte (cm-mv)   50 - 150      
   
   
ALGEMEEN   
Analysedatum  8-6-2012 1 
Droge stof (%)  85,4 
Lutumgehalte (% ds)  *  13.8 
Org. stofgehalte (% ds)  *  1.6 
   
METALEN   
Barium [Ba] mg/kg ds  61  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 + 
Kobalt [Co] mg/kg ds  6,9  
Koper [Cu] mg/kg ds  14  
Kwik [Hg] mg/kg ds  < 0,05  
Lood [Pb] mg/kg ds  25  
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  < 1,5  
Nikkel [Ni] mg/kg ds  18  
Zink [Zn] mg/kg ds  110 + 
   
PAK   
Naftaleen mg/kg ds  < 0,05  °  
Fenanthreen mg/kg ds  0,7  °  
Anthraceen mg/kg ds  0,44  °  
Fluorantheen mg/kg ds  1,3  °  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,6  °  
Chryseen mg/kg ds  0,67  °  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,4  °  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,68  °  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,98  °  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  1,1  °  
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  7,0 + 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3,0  °  
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5,0  °  
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 6,0  °  
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  16  °  
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  14  °  
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  7,1  °  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  39 + 
   
OVERIG   
Gloeirest % (m/m) ds  97,4  °  
   
PCB`S   
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  °  
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  °  
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  °  
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  °  
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  °  
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  °  
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  °  
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049 / 
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Bijlage 2: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 
 

 < : concentratie kleiner dan de rapportagegrens * : gemeten in het laboratorium 
 + : concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde # : geschatte waarde door middelen van lagen 
 ++ : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde @ : geschatte waarde uit laagbeschrijving 
 +++ : concentratie groter dan de interventiewaarde & : handmatig ingevoerd 
 / : detectielimiet groter dan de toetsingswaarde $ : standaard bodem 
 ° : geen achtergrond- en interventiewaarde bekend voor deze stof 
 D<=I : detectielimiet kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde 
 D>AW : detectielimiet groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde 
 GAG : groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde (trigger) 
     Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde 

 
 blad 7 van 7  Milieu & Veiligheid 

 



 

 

 

 

 
Bijlage 3:  Normwaarden grond  

















 

 

 

 

Bijlage 4:  Toelichting op normwaarden grond en grondwater 



 

 

 

 

Toelichting op normwaarden grond en grondwater 
 
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef-, tussen- en interventiewaarden en hun 
betekenis ingegaan. 
 
De achtergrondwaarden (AW2000) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en 
geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze 
achtergrondwaarden (bekend als AW2000) zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de 
bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale 
verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht.  
De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wèl en waaronder géén sprake is 
van een aantoonbare verontreiniging.  
 
De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan waarboven de 
functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd.  
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodem-verontreiniging, indien de gemiddelde 
concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of voor het grondwater 
in tenminste 100 m3 bodemvolume. 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich 
voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen 
op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het 
wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. 
 
Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden worden 
overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het grondwater) of 
objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen optreden, is er sprake van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van 
berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele maanden) een 
verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging.  
 
De ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld in een nader onderzoek. Een nader onderzoek kan 
worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. In het overheidsbeleid wordt als criterium voor het uitvoeren van een nader onderzoek, 
afhankelijk van de omstandigheden, uitgegaan van een concentratie, voor respectievelijk grond en grondwater, die 
ligt boven het gemiddelde van respectievelijk de interventie- en achtergrondwaarde (T-waarde = (AW2000+I)/2) 
voor grond en de interventie- en streefwaarde (T-waarde = (S+I)/2) voor grondwater.    
 
De achtergrond- en interventiewaarden van de stoffen in de grond zijn om uiteenlopende redenen gedeeltelijk 
afhankelijk gesteld van de samenstelling van de grond, nl. het gehalte lutum (bodemdeeltjes < 2 µm) en/of het 
gehalte organisch stof (humus). In bijlage 4 zijn deze achtergrond- en interventiewaarden berekend aan de hand 
van geanalyseerde of geschatte gehalten organisch stof en lutum. 
 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de voorgeschreven rapportagegrens van de AS3000 ligt mag er 
voor de betreffende parameter van worden uitgegaan dat wordt voldaan aan de achtergrond- of streefwaarde. 
Voor somparameters geldt hetzelfde indien alle individuele componenten van die somparameter lager zijn dan de 
voorgeschreven rapportagegrens. Indien er voor één of meerdere individuele componenten een gemeten gehalte 
(zonder < teken) is of sprake is van verhoogde rapportagegrenzen, dan dient de berekende waarde te worden 
getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een berekende 
somwaarde waarin voor één of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 maal de 
rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. Er kan onderbouwd worden geconcludeerd dat het betreffende 
monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. 
 
Barium 
In de Circulaire bodemsanering 2009 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken. Gebleken is 
namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. 
Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een 
antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium 
van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de 
resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.  



 

 

 

 

Bijlage 5:  Analysecertificaten 



T.a.v. P. Franssen
Postbus 17
6160 AA  GELEEN

Datum: 13-06-2012

Oranjewoud Geleen

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 05-06-2012

BMR Mheer

251913

2012095466

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 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

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

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).



BMR Mheer

2012095466
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251913

Analysecertificaat

13-06-2012/09:47

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

31-05-2012 A,B,C

05-06-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 UitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 83.083.082.082.382.6% (m/m)

S Organische stof 1.43.02.61.81.9% (m/m) ds

Q Gloeirest 97.095.696.096.896.7% (m/m) ds

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 23.119.119.318.919.4% (m/m) ds

Metalen

S Barium (Ba) 7371717077mg/kg ds

S Cadmium (Cd) <0.170.880.420.310.56mg/kg ds

S Kobalt (Co) 8.87.88.56.19.6mg/kg ds

S Koper (Cu) 1417139.713mg/kg ds

S Kwik (Hg) <0.0500.062<0.050<0.050<0.050mg/kg ds

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

S Nikkel (Ni) 2719222021mg/kg ds

S Lood (Pb) <1330191321mg/kg ds

S Zink (Zn) 51110715380mg/kg ds

Minerale olie

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

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

Minerale olie (C16-C21) <6.0<6.0<6.0<6.0<6.0mg/kg ds

Minerale olie (C21-C30) <12<12<12<12<12mg/kg ds

Minerale olie (C30-C35) <6.0<6.0<6.09.7<6.0mg/kg ds

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

S Minerale olie totaal (C10-C40) <38<38<38<38<38mg/kg ds

Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 <0.0010<0.00102)0.0022<0.0010<0.0010mg/kg ds

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

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

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

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

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

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

S PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049 1)1)0.00490.00641)0.00491)0.0049mg/kg ds

1

2

3

4
5
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mm04
mm05 6910709
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6910705

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

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



BMR Mheer

2012095466
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251913

Analysecertificaat

13-06-2012/09:47

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

31-05-2012 A,B,C

05-06-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.35 1)1)0.351)0.351)0.351)0.35mg/kg ds
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6910707

6910706

6910705
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VAT/BTW No.  
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KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting
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251913

Analysecertificaat

13-06-2012/09:47

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

31-05-2012 A,B,C

05-06-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 UitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerd

Q Verkleinen brekermolen (cryogeen) UitgevoerdUitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 81.885.491.985.181.7% (m/m)

S Organische stof 1.31.00.90.61.1% (m/m) ds

Q Gloeirest 97.597.898.897.997.3% (m/m) ds

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 17.817.24.921.122.4% (m/m) ds

Metalen

S Barium (Ba) 6857216475mg/kg ds

S Cadmium (Cd) 0.410.54<0.17<0.17<0.17mg/kg ds

S Kobalt (Co) 8.46.3<4.38.99.8mg/kg ds

S Koper (Cu) 1311<5.01115mg/kg ds

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

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

S Nikkel (Ni) 22168.12230mg/kg ds

S Lood (Pb) 1821<13<1313mg/kg ds

S Zink (Zn) 6681243751mg/kg ds

Minerale olie

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

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

Minerale olie (C16-C21) <6.0<6.0<6.0<6.0<6.0mg/kg ds

Minerale olie (C21-C30) <12<12<12<12<12mg/kg ds

Minerale olie (C30-C35) <6.0<6.0<6.0<6.0<6.0mg/kg ds

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

S Minerale olie totaal (C10-C40) <38<38<38<38<38mg/kg ds

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

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

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

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

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

6

7

8

9
10

mm06

mm07

mm08

mm09
mm10 6910714

6910713

6910712

6910711

6910710
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VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



BMR Mheer

2012095466

6 7 8 9 10

Stefan Penris 4/6

251913

Analysecertificaat

13-06-2012/09:47

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

31-05-2012 A,B,C

05-06-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

S PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049 1)1)0.00491)0.00491)0.00491)0.0049mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen <0.050<0.050<0.050<0.0500.11mg/kg ds

S Fenanthreen <0.0500.160.27<0.0500.66mg/kg ds

S Anthraceen <0.050<0.0500.11<0.0500.19mg/kg ds

S Fluorantheen <0.0500.230.41<0.0501.3mg/kg ds

S Benzo(a)anthraceen <0.0500.110.11<0.0500.72mg/kg ds

S Chryseen <0.0500.140.14<0.0500.56mg/kg ds

S Benzo(k)fluorantheen <0.0500.0660.073<0.0500.39mg/kg ds

S Benzo(a)pyreen <0.0500.110.18<0.0500.74mg/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen <0.0500.130.33<0.0500.59mg/kg ds

S Indeno(123-cd)pyreen <0.0500.200.39<0.0500.64mg/kg ds

S PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.35 1)1.22.01)0.355.9mg/kg ds

6

7

8

9
10

mm06

mm07

mm08

mm09
mm10 6910714

6910713
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6910711

6910710
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ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting
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Analysecertificaat

13-06-2012/09:47

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

31-05-2012 A,B,C

05-06-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 85.4% (m/m)

S Organische stof 1.6% (m/m) ds

Q Gloeirest 97.4% (m/m) ds

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 13.8% (m/m) ds

Metalen

S Barium (Ba) 61mg/kg ds

S Cadmium (Cd) 0.60mg/kg ds

S Kobalt (Co) 6.9mg/kg ds

S Koper (Cu) 14mg/kg ds

S Kwik (Hg) <0.050mg/kg ds

S Molybdeen (Mo) <1.5mg/kg ds

S Nikkel (Ni) 18mg/kg ds

S Lood (Pb) 25mg/kg ds

S Zink (Zn) 110mg/kg ds

Minerale olie

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

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

Minerale olie (C16-C21) <6.0mg/kg ds

Minerale olie (C21-C30) 16mg/kg ds

Minerale olie (C30-C35) 14mg/kg ds

Minerale olie (C35-C40) 7.1mg/kg ds

S Minerale olie totaal (C10-C40) 39mg/kg ds

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 <0.0010mg/kg ds

S PCB 52 <0.0010mg/kg ds

S PCB 101 <0.0010mg/kg ds

S PCB 118 <0.0010mg/kg ds

S PCB 138 <0.0010mg/kg ds

S PCB 153 <0.0010mg/kg ds

S PCB 180 <0.0010mg/kg ds

11 mm11 6910715

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

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting
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Analysecertificaat

13-06-2012/09:47

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

31-05-2012 A,B,C

05-06-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

S PCB (som 7) (factor 0,7) 1)0.0049mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen <0.050mg/kg ds

S Fenanthreen 0.70mg/kg ds

S Anthraceen 0.44mg/kg ds

S Fluorantheen 1.3mg/kg ds

S Benzo(a)anthraceen 0.60mg/kg ds

S Chryseen 0.67mg/kg ds

S Benzo(k)fluorantheen 0.40mg/kg ds

S Benzo(a)pyreen 0.68mg/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen 0.98mg/kg ds

S Indeno(123-cd)pyreen 1.1mg/kg ds

S PAK VROM (10) (factor 0,7) 7.0mg/kg ds

11 mm11 6910715

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
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ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  
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KvK No.  09088623

JK

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012095466

Pagina 1/2

Analytico-n Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

mm016910705 001 0 50 05062484591

6910705 002 0 50 05062484601

6910705 004 0 50 05062484531

6910705 005 0 50 05062484621

6910705 007 0 50 05062484501

6910705 008 0 50 05062484331

6910705 010 0 50 05062473041

6910705 024 0 50 05062484381

mm026910706 003 0 50 05062484571

6910706 006 0 50 05062484541

6910706 009 0 50 05062484261

6910706 011 0 50 05062483501

6910706 023 0 50 05062473021

6910706 025 0 50 05062484271

6910706 026 0 50 05062473181

mm036910707 013 0 50 05062484401

6910707 014 0 50 05062484471

6910707 015 0 50 05062484491

6910707 020 0 50 05062493951

6910707 022 0 50 05062493851

6910707 027 0 50 05062493971

6910707 030 0 50 05062494021

mm046910708 012 0 50 05062484721

6910708 016 0 50 05062482391

6910708 017 0 50 05062482841

6910708 018 0 50 05062493931

6910708 019 0 50 05062493961

6910708 021 0 50 05062493901

6910708 028 0 50 05062493991

6910708 029 0 50 05062493881

6910708 031 0 50 05062493941

mm056910709 023 50 100 05062473092

6910709 025 50 100 05062493912

6910709 026 50 100 05062473172

6910709 028 50 100 05062484762

6910709 029 50 100 05062484462

6910709 031 50 100 05062484632

mm066910710 024 50 100 05062473152

6910710 030 50 100 05062484652

6910710 024 100 150 05062484253

6910710 026 100 150 05062473113

6910710 027 100 150 05062494013

6910710 030 100 150 05062484613

6910710 031 100 150 05062484053

6910710 027 150 200 05062493984

mm076910711 029 100 150 05062484643

6910711 023 150 200 05062484374
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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 (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012095466

Pagina 2/2

Analytico-n Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

mm076910711 026 150 200 05062472974

6910711 028 150 200 05062484694

6910711 029 150 200 05062482784

6910711 030 150 200 05062482594

6910711 025 170 200 05062493865

6910711 031 180 200 05062484585

mm086910712 041 0 50 05062479421

6910712 042 0 35 05062479331

6910712 045 0 35 05062479431

6910712 046 0 40 05062479501

6910712 048 0 35 05062479441

6910712 049 0 50 05062493451

6910712 051 10 50 05062478901

6910712 052 0 35 05062479341

6910712 053 0 35 05062479251

6910712 054 10 40 05062484511

mm096910713 043 0 50 05062487091

6910713 044 10 50 05062487101

6910713 055 0 50 05062494471

6910713 045 35 50 05062479362

6910713 047 35 50 05062479292

mm106910714 055 50 100 05062494462

6910714 052 60 110 05062479373

6910714 055 100 150 05062494503

6910714 052 110 150 05062479384

6910714 054 70 100 05062493004

6910714 052 150 200 05062479285

6910714 055 180 200 05062487065

6910714 053 150 200 05062482296

6910714 054 150 200 05062478896

mm116910715 053 50 75 05062478753

6910715 053 125 150 05062479465
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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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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2012095466

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Opmerking 2)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012095466

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

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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Chromatogram TPH/Mineral OilSample id.: 6910715Certif icate no.: 2012095466Sample description.: mm11                                              
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 6:  Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de  
toegepaste methoden en strategieën en 
betrouwbaarheid/garanties 



 

 

 

 

Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en 
betrouwbaarheid/garanties 
 
Betrouwbaarheid/garanties 
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al dan niet 
verdachte bodemlagen. Hoewel Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. conform de toepasselijke en van kracht zijnde 
regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien 
van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek. 
  
Het vorenstaande betekent dat Oranjewoud op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van 
mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Oranjewoud uitgevoerde 
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw 
aanspreekpunt binnen Oranjewoud. 
 
In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd 
zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Oranjewoud wel afhankelijk van deze 
bronnen, waardoor Oranjewoud niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische 
informatie. 
 
Certificatie/accreditatie 
Ingenieursbureau Oranjewoud is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging 
Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).  
 
Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-certificaat voor 
veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. is volgens dit SIKB-
procescertificaat gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend 
rapport vermeld. In het colofon staan de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies binnen 
het veldwerk hebben uitgevoerd.  
 
De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe 
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. 
 
De onderzochte locatie is niet in eigendom van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. of gerelateerde zusterbedrijven. 
 
De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Oranjewoud verrichten door een door 
de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en 
vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. Voor de 
analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn uitgevoerd. 
 
Toepassing grond en asbest 
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het gebruik 
en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt afgevoerd voor 
toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. Afhankelijk van de 
omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag ter plaatse van 
de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart met 
bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform de richtlijnen van het Besluit 
bodemkwaliteit te worden onderzocht.  
 
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel uitmaakt 
van onderzoek dat door Oranjewoud volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Als tijdens het veldwerk in de bodem 
asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren. 
Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem dient volgens de NEN 5707 ‘Inspectie, 
monsterneming en analyse van asbest in de bodem’ (NNI, april 2003) te zijn uitgevoerd.  
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