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E 
1.1 Achtergrond 
In opdracht van dhr. H. Grijsen heeft Milieutechniek Rouwmaat een verkennend bodemonderzoek verricht aan 
de Bessinkgoorweg 4 te Winterswijk (gemeente Winterswijk). 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van een bouwvergunning. Het onderzoek heeft tot doel 
vaststellen of er een grond- of grondwaterverontreiniging aanwezig is, welke mogelijk een belemmering kan 
vormen. 

1.2 Kwaliteit 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. conform de 
beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000. Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. is gecertificeerd en erkend voor 
het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het 
toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-SIKB protocollen 2001 (plaatsen handboringen en 
peilbuizen, nemen grondmonsters) en 2002 (nemen van grondwatermonsters). De grond- en 
grondwatermonsters zijn (voor)behandeld door middel van de AS3000-methode in het door de Raad voor 
Accreditatie erkende laboratorium SYNLAB Analytics & Services B.V. te Hoogvliet. 

1.3 Betrouwbaarheid 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm NEN5740 (NEN5740:2009+A1:2016 nl 
'Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de 
milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond'). Het vooronderzoek, dat parallel loopt aan deze norm, is 
uitgevoerd conform de Nederlandse Norm NEN5725 (NEN 5725:2017 nl 'Bodem - Landbodem - Strategie voor 
het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek'). Ondanks de zorgvuldigheid waarmee 
het onderzoek is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn 
ontdekt. 

1.4 Onafhankeliikheid 
Tussen Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de 
onafhankelijkheid en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren. 
De onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is opgenomen in bijlage 10. De 
veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de erkende medewerker(s), de heer N. ten Brinke. 

1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is de voorinformatie beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 de hypothese 
gedefinieerd en is de onderzoeksopzet vastgesteld. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het onderzoek. 
Ten slotte zijn in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen gedefinieerd. 



2.1 

VOORONDERZOEK 

Geraadpleegde bronnen 
Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek, 
verzameld. In bijlage 9 is de informatie van het vooronderzoek opgenomen. 

Bij het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
informatie van de opdrachtgever 
informatie van de gemeente/omgevingsdienst 
informatie van de website topotijdreis.nl 
informatie van de website bodemloket.nl 
locatie inspectie 
informatie van voorgaand onderzoek 
informatie uit het gemeentelijk archief 

2.2 Omschriiving onderzoekslocatie 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Bessinkgoorweg 4 te Winterswijk (gemeente Winterswijk). De locatie is 
kadastraal bekend als gemeente Winterswijk, sectie H, nummer(s) 11682. De onderzoekslocatie heeft een 
oppervlakte van circa 490 m 2. In bijlage 1 is de topografische kaart weergegeven. Bijlage 2 bevat de kadastrale 
kaart met kadastrale gegevens en in bijlage 3 is de situatietekening met monsternamepunten weergegeven. 

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Winterswijk. De onderzoekslocatie bestaat in de 
huidige situatie uit een woonperceel, er bevindt zich een woning en een aantal bijgebouwen op het perceel. De 
onderzoekslocatie zal gebruikt worden ten behoeve van de nieuwbouw van een kantoorruimte. 

Figuur 1: Overzichtsfoto 

2.3 Historie 
Informatie van de gemeente/omgevingsdienst 
Er zijn geen relevante gegevens van de historie van het terrein bekend welke van invloed zouden kunnen zijn 
op de onderzoeksstrategie. Op de locatie hebben zich in het verleden, voor zover bekend, geen calamiteiten 
voorgedaan. 



Informatie van de website topotijdreis.nl 
Uit historisch kaartmateriaal is gebleken dat de locatie in het verleden altijd in gebruik is geweest ten behoeve 
van agrarische- /natuurdoeleinden. De onderzoekslocatie is nimmer bebouwd geweest. De omgeving is rond 
1937 bebouwd geraakt. 

Figuur 2: Historische kaart 1900 Figuur 3: Historische kaart 1937 

Figuur 4: Historische kaart 1970 Figuur 5: Historische kaart 2017 



Informatie van de website bodemloket.nl 
Uit informatie van het bodemloket blijkt dat er historische activiteiten van het perceel bekend zijn. Het betreft 
een voorgaand onderzoek. Dit onderzoek is beschreven in § 2.5. 

Figuur 6: Weergave bodemloket.nl 

2.4 Asbest 
Volgens de asbestkansenkaart van de provincie Gelderland heeft een deel van de locatie een hoge 
verwachtingskans op het voorkomen van asbest. Tijdens de visuele inspectie zijn geen aanwijzingen 
aangetroffen dat de locatie verdacht is op het voorkomen van asbest. Er zijn geen asbestdaken of 
asbestverdachte puinverhardingen op de locatie aanwezig. 

Derhalve is de locatie onverdacht op het voorkomen van asbest in de bodem. 

Figuur 7: Weergave asbestkansenkaart 



2.5 Voorgaande onderzoeken 
Op de onderzoekslocatie hebben voor zover bekend geen voorgaande bodemonderzoek plaatsgevonden. 
Direct ten westen van de onderzoekslocatie is in 1994 door Oranjewoud een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd. Dit is gerapporteerd onder projectnummer: 15009-71162. Destijds werden er in de bovengrond 
enkele licht verhoogde gehalten aangetoond. In de ondergrond en het grondwater werden geen verhoogde 
gehalten aangetoond. 

2.6 Geohydrologie 
Op basis van de geologische overzichtskaarten en grondwaterkaart van Nederland kan het volgende beeld van 
de bodemopbouw worden geschetst. 

Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland op een hoogte van circa 32,50 m 
+NAP. De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 29,25 m +NAP, waardoor het grondwater 
zich op ± 3,25 m -mv zou bevinden. Uit de grondwaterkaarten van TNO blijkt dat de regionale 
grondwaterstromingsrichting zuidwestelijk is gericht. Het grondwater is voor zover bekend niet onderhevig aan 
invloeden van buitenaf. 

2.7 Locatie inspectie 
Bij de locatie inspectie zijn geen bijzonderheden waargenomen. De onderzoekslocatie werd aangetroffen zoals 
op basis van het vooronderzoek kon worden verwacht. 

Het terrein is deels verhard met klinkers en niet opgehoogd. 

2.8 Conclusie vooronderzoek 
De onderzoekslocatie is op basis van het vooronderzoek onverdacht op het voorkomen van 
bodemverontreinigingen. De onderzoekslocatie is eveneens onverdacht op het voorkomen van asbest in de 
bodem. 



3.1 

HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET 

Hypothese 
De gehele onderzoekslocatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd en 
hiervoor wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)' gehanteerd. 

3.2 Onderzoeksopzet 
In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven. 

Aantal boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen Analyses grond Analyses water 
2 tot + 0,5 m-mv 
l t o t + 2,0 m-mv 

1 2 AS3000-pakket grond 1 AS3000-pakket grondwater 

AS3000-pakket grond: 
• Lutum en organische stof (volgens AS3010)(bovengrond en optioneel in de ondergrond) 
• Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) (volgens AS3010) 

PCB's (volgens AS3010 en AS3020) 
• Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (10 PAK uit Leidraad Bodembescherming, volgens AS3010) 
• Minerale olie (C10-40) )(volgens AS3010) 

AS3000-pakket grondwater: 
• Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)(volgens AS3110) 
• Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen) (volgens AS3110 en AS3130) 
• Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, chloorethenen, chloormethaan, chloroform, chloorethanen, 

chloorpropanen en bromoform) (volgens AS3110) 
Minerale olie (C10-40), (volgens AS3110) 



B RESULTATEN 

4.1 Uitvoering veldwerk 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 8 augustus 2018 en op 15 augustus 2018 is de peilbuis bemonsterd. 
Op de tekening in bijlage 3 staan de diverse boringen weergegeven. Het opgehoorde materiaal is beoordeeld 
op korrelgrootte (=textuur), kleur, geur, oliewaterreactie en andere bijzonderheden. 

De bovengrond bestaat overwegend uit neutraalbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond 
wisselend uit lichtbruin, matig fijn zand, zwak siltige klei en zwak zandig leem. De complete omschrijvingen van 
de boorprofielen staan vermeld in bijlage 4. Zintuiglijk zijn er geen afwijkingen waargenomen. 

In de onderstaande tabel staan de meetresultaten van het grondwater weergegeven: 

Geen van de gemeten waarden van de zuurgraad en de geleidbaarheid wijkt duidelijk af van de waarde, welke 
gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden. De waarde van de troebelheid is verhoogd t.o.v. 
de natuurlijke achtergrondwaarde (tussen 0 en 10 NTU). Deze hoge troebelheid kan een overschatting van 
organische parameters ten gevolg hebben. 

4.2 Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. In onderstaande 
tabel staan de mengmonsters weergegeven. 

Grond(meng)monster(s) Samenstelling Traject (m-mv) Analyse 
MM01 01 (0,00 - 0,50) + 02 (0,00 - 0,50) + 

03 (0,00 - 0,50) + 04 (0,00 - 0,50) 
0,00 - 0,50 AS3000-pakket grond 

MM02 01 (0,50 - 1,00) + 01 (1,00 - 1,20) + 
04 (0,70 - 1,00) + 04 (1,00 - 1,50) 

0,50 -1,50 AS3000-pakket grond 

Grondwatermonster(s) 
01-1-1 2,70-3,70 AS3000-pakket grondwater 

Motivatie: 
MM01 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond. 
MM02 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de ondergrond. 



4.3 Interpretatie analyseresultaten 
In bijlage 5 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen en in bijlage 6 van het grondwater. De 
toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage 7. De gemeten gehalten zijn met behulp van het organisch stot
en lutumgehalte, omgerekend naar gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. 

In de onderstaande tabel worden de concentraties aangegeven die de geldende toetsingskaders overschrijden, 
daarnaast is een indicatie van de te verwachten bodemkwaliteitsklasse volgens het Besluit Bodemkwaliteit 
weergegeven. 

Grond Traject (m-mv) Gehalte >AW/S Gehalte >T Gehalte > 1 Indicatie BBK 
(meng)monster(s) 
MM01 0,00 - 0,50 - - - AW 
MM02 0,50 -1,50 - - AW 
Grondwatermonster(s) 
01-1-1 2,70-3,70 Barium 

Naftaleen 
- N.v.t. 

Betekenis van de tekens en afkortingen WBB: Betekenis van de afkortingen BBK: 
S = streefwaarde AW= toepasbaar voldoet aan Achtergrondwaarde 
AW = achtergrondwaarde (licht verontreinigd) 
T = tussenwaarde (matig verontreinigd) 

Wonen= toepasbaar (functieklasse Wonen) 
lndustrie= toepasbaar (functieklasse industrie) 

1 = interventiewaarde (sterk verontreinigd) NT= niet toepasbaar 
- = onder achtergrondwaarde of detectiegrens 

Toelichting: 
In de grond(meng)monsters is geen van de onderzochte stoffen aangetroffen in een concentratie boven de 
achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof. 

Het is bekend dat in het grondwater zware metalen in sterk fluctuerende gehalten kunnen voorkomen, zowel 
door natuurlijke bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt. De gehalten betreffen dan (natuurlijke) 
achtergrondwaarden. 

Voor zover bekend is op de onderzoekslocatie geen bronlocatie aanwezig of aanwezig geweest, die een 
dergelijke verontreiniging met naftaleen in het grondwater veroorzaakt kan hebben. Mogelijk is de 
verontreiniging afkomstig van een bron elders. 
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5.1 

CONCLUSIE 

Algemeen 
In opdracht van dhr. H. Grijsen heeft Milieutechniek Rouwmaat een verkennend bodemonderzoek verricht aan 
de Bessinkgoorweg 4 te Winterswijk (gemeente Winterswijk). Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader 
van een bouwvergunning. 

5.2 Conclusie en aanbevelingen 
Uit het uitgevoerde bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

• In geen van de geanalyseerde parameters in zowel grond als grondwater is de waarde voor nader 
onderzoek (tussenwaarde) en/of de interventiewaarde overschreden. 

• De aangetroffen licht verhoogde gehalten in de grond en in het grondwater vormen geen 
belemmering voor het toekomstige gebruik. 

• De hypothese "De gehele onderzoekslocatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht 
worden beschouwd" wordt grotendeels aangenomen. 

Opmerking 
Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond 
naar elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren 
grond overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie 
gelden. Deze zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de 
eindverwerkingslocatie in overleg met het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken 
worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen 
overschrijdt. 

l i 
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KADASTRALE KAART 
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BIJLAGE 3 

SITUATIETEKENING MET MONSTERNAMEPUNTEN 





• 
BIJLAGE 4 

BOORBESCHRIJVINGEN 



Boring: 01 Boring: 02 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak roesthoudend, 
neutraalbruin, Edelmanboor 

Leem, zwak zandig, matig roesthoudend, licht, 
Edelmanboor 

Leem, zwak zandig, zwak roesthoudend, oranjegrijs, 
Edelmanboor 

Klei, zwak siltig, neutraalbruin, Edelmanboor 

Klei, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor 

Ü Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor 

Boring: 03 Boring: 04 

Ü Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig roesthoudend, licht 
oranjebruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, Edelmanboor 

Leem, zwak zandig, matig roesthoudend, oranjegrijs, 
Edelmanboor 

Projectcode: 18431 
Projectnaam: Bessinkgoorweg 4 Winterswijk 
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SYNLAB 
Analyserapport 

SYNLAB Analytics & Services B.V. 
Correspondentieadres 
Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Rotterdam 
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 • Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.synlab.nl 

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 
J. Nijenhuis 
Den Sliem 93 
7141 JG GROENLO Blad 1 van 6 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
SYNLAB rapportnummer 
Rapport-verificatienummer 

Bessinkgoorweg 4 Winterswijk 
18431 
12849748, versienummer: 1 
N8Q4EZL9 

Rotterdam, 16-08-2018 

Geachte heer/mevrouw. 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 18431. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport. 

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

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

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

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V. 
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar 
SYNLAB Analytics & Services B.V. 

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

Hoogachtend, 

Jaap-Willem Hutter 
Technical Directer 

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

J. Nijenhuis 

Blad 2 van 6 

Analyserapport 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Bessinkgoorweg 4 Winterswijk 

18431 

12849748 " 1 

Orderdatum 09-08-2018 

Startdatum 09-08-2018 

Rapportagedatum 16-08-2018 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grond (AS3000) MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 
002 Grond (AS3000) MM02 01 (50-100) 01 (100-120) 04 (70-100) 04 (100-150) 

Analyse Eenheid Q 001 002 

droge stof gew.-% s 92.7 90.8 
gewicht artefacten g s <1 <1 
aard van de artefacten - s geen geen 

organische stof (gloeiverlies) % vd DS s 2.6 0.7 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS s 5.1 3.1 

METALEN 
barium mg/kgds s <20 <20 
cadmium mg/kgds s 0.32 <0.2 
kobalt mg/kgds s <1.5 <1.5 
koper mg/kgds s 7.3 <5 
kwik mg/kgds s 0.06 <0.05 
lood mg/kgds s 22 <10 
molybdeen mg/kgds s <0.5 <0.5 
nikkel mg/kgds s <3 3.7 
zink mg/kgds s 45 <20 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kgds s <0.01 <0.01 
fenantreen mg/kgds s 0.11 <0.01 
antraceen mg/kgds s 0.02 <0.01 
fluoranteen mg/kgds s 0.19 <0.01 
benzo(a)antraceen mg/kgds s 0.09 <0.01 
chryseen mg/kgds s 0.09 <0.01 
benzo(k)fluoranteen mg/kgds s 0.06 <0.01 
benzo(a)pyreen mg/kgds s 0.08 <0.01 
benzo(ghi)peryleen mg/kgds s 0.07 <0.01 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds s 0.06 <0.01 
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds s 0.777 1 1 0.07 " 
(0.7 factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 pg/kgds s <1 <1 
PCB 52 pg/kgds s <1 <1 
PCB 101 pg/kgds s <1 <1 
PCB 118 pg/kgds s <1 <1 
PCB 138 pg/kgds s <1 <1 
PCB 153 pg/kgds s <1 <1 
PCB 180 pg/kgds s <1 <1 
som PCB (7) (0.7 factor) pg/kgds s 4 . 9 " 4 . 9 " 

MINERALE OLIE 

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

Paraaf: 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 
J. Nijenhuis 

Blad 3 van 6 
Analyserapport 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Bessinkgoorweg 4 Winterswijk 
18431 
12849748 " 1 

Orderdatum 09-08-2018 
Startdatum 09-08-2018 
Rapportagedatum 16-08-2018 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grond (AS3000) MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 
002 Grond (AS3000) MM02 01 (50-100) 01 (100-120) 04 (70-100) 04 (100-150) 

Analyse Eenheid Q 001 002 

fractie C10-C12 
fractie C12-C22 
fractie C22-C30 
fractie C30-C40 
totaal olie C10-C40 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

<5 
<5 
<5 
<5 

<20 

<5 
<5 
<5 
<5 

<20 

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

Paraaf: 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 
J. Nijenhuis 

Blad 4 van 6 
Analyserapport 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Bessinkgoorweg 4 Winterswijk 
18431 
12849748 " 1 

Orderdatum 09-08-2018 
Startdatum 09-08-2018 
Rapportagedatum 16-08-2018 

Monster beschrijvingen 

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "8" kenmerk. 

002 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "8" kenmerk. 

Voetnoten 

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

Paraaf: 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 
J. Nijenhuis 

Blad 5 van 6 
Analyserapport 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Bessinkgoorweg 4 Winterswijk 
18431 
12849748 " 1 

Orderdatum 09-08-2018 
Startdatum 09-08-2018 
Rapportagedatum 16-08-2018 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

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

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179 
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem 
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3 
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4 
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961) 

cadmium Grond (AS3000) Idem 
kobalt Grond (AS3000) Idem 
koper Grond (AS3000) Idem 
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772) 
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961) 

molybdeen Grond (AS3000) Idem 
nikkel Grond (AS3000) Idem 
zink Grond (AS3000) Idem 
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6 
fenantreen Grond (AS3000) Idem 
antraceen Grond (AS3000) Idem 
fluoranteen Grond (AS3000) Idem 
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem 
chryseen Grond (AS3000) Idem 
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem 
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem 
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem 
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 
PCB 28 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Idem 

Conform AS3010-8 
PCB 52 Grond (AS3000) Idem 
PCB 101 Grond (AS3000) Idem 
PCB 118 Grond (AS3000) Idem 
PCB 138 Grond (AS3000) Idem 
PCB 153 Grond (AS3000) Idem 
PCB 180 Grond (AS3000) Idem 
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem 
totaal olie C10-C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 Y7052796 08-08-2018 08-08-2018 ALC201 
001 Y7052799 08-08-2018 08-08-2018 ALC201 

BïAI 

Paraaf: 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 
J. Nijenhuis 

Blad 6 van 6 
Analyserapport 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Bessinkgoorweg 4 Winterswijk 
18431 
12849748 " 1 

Orderdatum 09-08-2018 
Startdatum 09-08-2018 
Rapportagedatum 16-08-2018 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 
001 
002 
002 
002 
002 

Y7052619 
Y7052621 
Y7052610 
Y7052774 
Y7052611 
Y7052613 

08-08-2018 
08-08-2018 
08-08-2018 
08-08-2018 
08-08-2018 
08-08-2018 

08-08-2018 
08-08-2018 
08-08-2018 
08-08-2018 
08-08-2018 
08-08-2018 

ALG201 
ALG201 
ALG201 
ALG201 
ALG201 
ALG201 

Paraaf: 
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BIJLAGE 6 

ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER 



SYNLAB 
Analyserapport 

SYNLAB Analytics & Services B.V. 
Correspondentieadres 
Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Rotterdam 
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 • Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.synlab.nl 

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 
J. Nijenhuis 
Den Sliem 93 
7141 JG GROENLO Blad 1 van 5 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
SYNLAB rapportnummer 
Rapport-verificatienummer 

Bessinkgoorweg 4 Winterswijk 
18431 
12852786, versienummer: 1 
XJ3K65M3 

Rotterdam, 21-08-2018 

Geachte heer/mevrouw. 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 18431. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport. 

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

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

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

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V. 
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar 
SYNLAB Analytics & Services B.V. 

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

Hoogachtend, 

Jaap-Willem Hutter 
Technical Directer 

SYNLAB Analytics S Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOORTESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 

J. Nijenhuis 

Blad 2 van 5 

Analyserapport 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Bessinkgoorweg 4 Winterswijk 

18431 

12852786 " 1 

Orderdatum 15-08-2018 

Startdatum 15-08-2018 

Rapportagedatum 21-08-2018 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grondwater 
(AS3000) 

01-1-1 01 (310-410) 

Analyse Eenheid Q 001 

METALEN 
barium Mg/i s 90 
cadmium Mg/i s <0.20 
kobalt Mg/i s <2 
koper Mg/i s 2.7 
kwik Mg/i s <0.05 
lood Mg/i s <2.0 
molybdeen Mg/i s <2 
nikkel Mg/i s 5.2 
zink Mg/i s 40 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen Mg/i s <0.2 
tolueen Mg/i s <0.2 
ethylbenzeen Mg/i s <0.2 
o-xyleen Mg/i s <0.1 
p- en m-xyleen Mg/i s <0.2 
xylenen (0.7 factor) Mg/i s 0.21 1 1 

styreen Mg/i s <0.2 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen Mg/i s 0.03 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan Mg/i s <0.2 
1,2-dichloorethaan Mg/i s <0.2 
1,1-dichlooretheen Mg/i s <0.1 
cis-1,2-dichlooretheen Mg/i s <0.1 
trans-1,2-dichlooretheen Mg/i s <0.1 
som (cis.trans) 1,2- Mg/i s 0.14 1 1 

dichloorethenen (0.7 factor) 
dichloormethaan Mg/i s <0.2 
1,1-dichloorpropaan Mg/i s <0.2 
1,2-dichloorpropaan Mg/i s <0.2 
1,3-dichloorpropaan Mg/i s <0.2 
som dichloorpropanen (0.7 Mg/i s 0.42 1 1 

factor) 
tetrachlooretheen Mg/i s <0.1 
tetrachloormethaan Mg/i s <0.1 
1,1,1-trichloorethaan Mg/i s <0.1 
1,1,2-trichloorethaan Mg/i s <0.1 
trichlooretheen Mg/i s <0.2 
chloroform Mg/i s <0.2 
vinylchloride Mg/i s <0.2 
tribroommethaan Mg/i s <0.2 

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

Paraaf: 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. Blad 3 van 5 
J. Nijenhuis Analyserapport 

Projectnaam Bessinkgoorweg 4 Winterswijk Orderdatum 15-08-2018 
Projectnummer 18431 Startdatum 15-08-2018 
Rapportnummer 12852786 " 1 Rapportagedatum 21-08-2018 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grondwater 01-1-1 01 (310-410) 
(AS3000) 

Analyse Eenheid Q 001 

MINERALE OLIE 
fractie Cl 0-C12 pg/l <25 
fractie Cl 2-C22 pg/l <25 
fractie C22-C30 pg/l <25 
fractie C30-C40 pg/l <25 
totaal olie C10-C40 pg/l S <50 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. Blad 4 van 5 
J. Nijenhuis Analyserapport 

Projectnaam Bessinkgoorweg 4 Winterswijk Orderdatum 15-08-2018 
Projectnummer 18431 Startdatum 15-08-2018 
Rapportnummer 12852786 " 1 Rapportagedatum 21-08-2018 

Monster beschrijvingen 

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

Voetnoten 

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 

J. Nijenhuis 

Blad 5 van 5 

Analyserapport 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Bessinkgoorweg 4 Winterswijk 

18431 

12852786 " 1 

Orderdatum 15-08-2018 

Startdatum 15-08-2018 

Rapportagedatum 21-08-2018 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

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

cadmium Grondwater (AS3000) Idem 

kobalt Grondwater (AS3000) Idem 
koper Grondwater (AS3000) Idem 

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852) 
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-

ISO 11885) 
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem 

nikkel Grondwater (AS3000) Idem 
zink Grondwater (AS3000) Idem 

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1 
tolueen Grondwater (AS3000) Idem 
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem 

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem 
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem 
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem 

styreen Grondwater (AS3000) Idem 
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4 

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1 
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem 

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

som (cis.trans) 1,2- Grondwater (AS3000) Idem 
dichloorethenen (0.7 factor) 
dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem 
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem 

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem 
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem 

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

chloroform Grondwater (AS3000) Idem 
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem 

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

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 BI 628769 15-08-2018 15-08-2018 ALC204 

001 G6521261 15-08-2018 15-08-2018 ALC236 
001 G6521246 15-08-2018 15-08-2018 ALC236 

BïAI 
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TOETSINGSTABELLEN 



Toelichting toetsingskader 

De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van het Regeling Bodemkwaliteit en de 
circulaire Bodemsanering 2006. 

Grond 
Voor de beoordeling van grond worden achtergrond- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de 
volgende betekenis: 

Achtergrondwaarden (AW) 
In het Regeling Bodemkwaliteit wordt de term "Achtergrondwaarden" gebruikt. De achtergrondwaarden zijn 
gebaseerd op het onderzoek 'Achtergrondwaarden 2000" (AW2000). Hierin zijn gehalten vastgesteld van een 
groot aantal stoffen in bodem van natuur en landbouwgronden in Nederland. 

Criterium voor nader onderzoek (1/2(AW+I)) 
Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen 
saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient 
plaats te vinden indien het cntenum voornader onderzoek (1/2(AW+I); gemiddelde van de som van achtergrond
en interventiewaarde) wordt overschreden. 

Interventiewaarden (I) 
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van 
ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden 
sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de 
volksgezondheid en het ecosysteem. 

Grondwater 
Moor de beoordeling van grondwater worden streef- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de 
volgende betekenis: 

Streefwaarden (S) 
De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan. De streefwaarden 
hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondconcentraties, of detectiegrenzen bij stoffen die 
niet in natuurlijke milieus voorkomen. 

Criterium voor nader onderzoek (1/2(S+I)) 
Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen 
saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient 
plaats te vinden indien het criterium voor nader onderzoek (1/2(S+I); gemiddelde van de som van streef- en 
interventiewaarde) wordt overschreden. 

Interventiewaarden (I) 
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van 
ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden 
sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de 
volksgezondheid en het ecosysteem. 



Tabel: Toetsingswaarden voorgrond (as3000) (l&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders  
aangegeven 

Toetsingswaarden1 AW 1/2(AW+I) I RBKeis 

METALEN 
barium 920 20 
cadmium 0.60 6.8 13 0.20 
kobalt 15 102 190 3.0 
koper 40 115 190 5.0 
kwik 0.15 18 36 0.050 
lood 50 290 530 10 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 35 68 100 4.0 
zink 140 430 720 20 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 0.35 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) 
(pg/kgds) 20 510 1000 4.9 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10-C40 190 2595 5000 35 

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

2012). 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard 
bodem type 10% humus en 25% lutum. 



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000) 

Toetsingswaarden1' S 1/2(S+I) I RBK 

METALEN 
barium 50 338 625 20 
cadmium 0.40 3.2 6.0 0.20 
kobalt 20 60 100 2.0 
koper 15 45 75 2.0 
kwik 0.050 0.18 0.30 0.050 
lood 15 45 75 2.0 
molybdeen 5.0 152 300 2.0 
nikkel 15 45 75 3.0 
zink 65 432 800 10 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.20 15 30 0.20 
tolueen 7.0 504 1000 0.20 
ethylbenzeen 4.0 77 150 0.20 
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21 
styreen 6.0 153 300 0.20 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.01 35 70 0.020 
polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen 1 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7.0 454 900 0.20 
1,2-dichloorethaan 7.0 204 400 0.20 
1,1-dichlooretheen 0.01 5.0 10 0.10 
dichloormethaan 0.01 500 1000 0.20 
som (cis.trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor) 0.01 10 20 0.14 
1,1-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
1,2-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
1,3-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.80 40 80 0.42 
tetrachlooretheen 0.01 20 40 0.10 
tetrachloormethaan 0.01 5.0 10 0.10 
1,1,1-trichloorethaan 0.01 150 300 0.10 
1,1,2-trichloorethaan 0.01 65 130 0.10 
trichlooretheen 24 262 500 0.20 
chloroform 6.0 203 400 0.20 
vinylchloride 0.01 2.5 5.0 0.20 
tribroommethaan 630 0.20 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10-C40 50 325 600 50 

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

2012). 



Projectnaam Bessinkgoorweg 4 Winterswijk 
Projectcode 18431 

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in jjg/l, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode 01-1-11 

METALEN 
barium 90 
cadmium <0.20 
kobalt <2 
koper 2.7 
kwik 0 .05 
lood <2.0 
molybdeen <2 
nikkel 5.2 
zink 40 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0 . 2 
tolueen <0.2 
ethylbenzeen <0.2 
o-xyleen <0.1 
p- en m-xyleen 0 . 2 
xylenen (0.7 factor) 0.21 
styreen 0 . 2 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.03 * 
interventie factor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen 0.000429 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1.1- dichloorethaan 0 . 2 
1.2- dichloorethaan <0.2 
1,1-dichlooretheen <0.1 
cis-1,2-dichlooretheen <0.1 
trans-1,2-dichlooretheen <0.1 
som (cis.trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor) 0.14 
dichloormethaan 0 . 2 a 

1.1- dichloorpropaan 0 . 2 
1.2- dichloorpropaan 0 . 2 
1.3- dichloorpropaan 0 . 2 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.42 
tetrachlooretheen <0.1 a 

tetrachloormethaan <0.1 a 

1.1.1- trichloorethaan <0.1 
1.1.2- trichloorethaan <0.1 
trichlooretheen 0 . 2 
chloroform 0 . 2 
vinylchloride 0 . 2 a 

tribroommethaan <0.2 

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <25 
fractie C12-C22 <25 
fractie C22-C30 <25 
fractie C30-C40 <25 
totaal olie C10-C40 <50 

Monstercode en monstertraject 
' 12852786-001 01-1-1 01 (310-410) 



Projectnaam 
Projectcode 

Bessinkgoorweg 4 Winterswijk 
18431 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode MM011 MM022 

Bodemtype"" 1 
or br 

2 
or br 

droge stof (gew. 
%) 92.7 90.8 - -
gewicht artefacten 
(g) <1 <1 - -
aard van de artefacten 
(-) Geen - Geen -

organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 2.6 - 0.7 - -
KORRE LG ROOTTEVERDE Ll NG 
lutum (bodem) 
(% vd DS) 5.1 - 3.1 - -
METALEN 
barium* <20 39.1 <20 47.7 
cadmium 0.32 0.512 <0.2 0.237 
kobalt <1.5 2.76 <1.5 3.29 
koper 7.3 13.4 <5 6.98 
kwik 0.06 0.0817 <0.05 0.0494 
lood 22 32.4 <10 10.8 
molybdeen <0.5 0.35 <0.5 0.35 
nikkel <3 4.87 3.7 9.89 
zink 45 91 <20 31.5 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 <0.01 - -
fenantreen 0.11 <0.01 - -
antraceen 0.02 <0.01 — — 
fluoranteen 0.19 <0.01 — — 
benzo(a)antraceen 0.09 <0.01 - -
chryseen 0.09 <0.01 - -
benzo(k)fluoranteen 0.06 <0.01 - -
benzo(a)pyreen 0.08 <0.01 - -
benzo(ghi)peryleen 0.07 <0.01 - -
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.06 - <0.01 - -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) OJff 0 . / / / 0.07 0.07 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 
(pg/kgds) <1 <1 - -
PCB 52 
(pg/kgds) <1 <1 - -
PCB 101 
(pg/kgds) <1 <1 - -
PCB 118 
(pg/kgds) <1 <1 - -
PCB 138 
(pg/kgds) <1 <1 -
PCB 153 
(pg/kgds) <1 <1 - -
PCB 180 
(pg/kgds) <1 <1 - -
som PCB (7) (0.7 factor) 
(pg/kgds) 4.9 18.8 4.9 24.5 a 

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5 <5 — — 
fractie C12-C22 <5 <5 — — 
fractie C22-C30 <5 <5 — — 
fractie C30-C40 <5 <5 - -
totaal olie C10-C40 <20 53.8 <20 70 

Monstercode en monstertraject 
1 12849748-001 MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 
2 12849748-002 MM02 01 (50-100) 01 (100-120) 04 (70-100) 04 (100-150) 
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 05-09-2018 - 15:17) 



Projectcode 
Projectnaam 
Monsteromschrijving 
Monstersoort 
Monster conclusie 

18431 18431 
Bessinkgoorweg 4 WinterswijkBessinkgoorweg 4 Winterswijk 
MM01 MM02 
Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Analyse Eenheid SR BT BC SR BT BC 

droge stof % 92.7 92.7 90.8 90.8 
gewicht artefacten g <1 <1 
aard van de artefacten Geen Geen 
organische stof (gloeiverlies) % 2.6 2.6 0.7 0.7 
KORRE LG ROOTTEVERDE Ll NG 
lutum (bodem) % vd DS5.1 5.1 3.1 3.1 
METALEN 
barium* mg/kg <20 39.1 — <20 47.7 — 
cadmium mg/kg 0.32 0.512 <=AW <0.2 0.237 <=AW 
kobalt mg/kg •cl .5 2.76 <=AW <1.5 3.29 <=AW 
koper mg/kg 7.3 13.4 <=AW <5 6.98 <=AW 
kwik mg/kg 0.06 0.0817 <=AW <0.05 0.0494 <=AW 
lood mg/kg 22 32.4 <=AW <10 10.8 <=AW 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW <0.5 0.35 <=AW 
nikkel mg/kg <3 4.87 <=AW 3.7 9.89 <=AW 
zink mg/kg 45 91 <=AW <20 31.5 <=AW 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 -
fenantreen mg/kg 0.11 0.11 - <0.01 0.007 -
antraceen mg/kg 0.02 0.02 - <0.01 0.007 -
fluoranteen mg/kg 0.19 0.19 - <0.01 0.007 -
benzo(a)antraceen mg/kg 0.09 0.09 - <0.01 0.007 -
chryseen mg/kg 0.09 0.09 - <0.01 0.007 -
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.06 0.06 - <0.01 0.007 -
benzo(a)pyreen mg/kg 0.08 0.08 - <0.01 0.007 -
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.07 0.07 - <0.01 0.007 -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.06 0.06 - <0.01 0.007 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0 . / / / 0. / / / <=AW 0.07 0.07 <=AW 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.69 - <1 3.5 -
PCB 52 ug/kg <1 2.69 - <1 3.5 -
PCB 101 ug/kg <1 2.69 - <1 3.5 -
PCB 118 ug/kg <1 2.69 - <1 3.5 -
PCB 138 ug/kg <1 2.69 - <1 3.5 -
PCB 153 ug/kg <1 2.69 - <1 3.5 -
PCB 180 ug/kg <1 2.69 - <1 3.5 -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 18.8 <=AW 4.9 24.5 <=AW 
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 13.5 — <5 17.5 — 
fractie C12-C22 mg/kg <5 13.5 — <5 17.5 — 
fractie C22-C30 mg/kg <5 13.5 — <5 17.5 — 
fractie C30-C40 mg/kg <5 13.5 - <5 17.5 -
totaal olie C10-C40 mg/kg <20 53.8 <=AW <20 70 <=AW 

Monstercode Monsteromschrijving 
12849748-001 
12849748-002 

MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 
MM02 01 (50-100) 01 (100-120) 04 (70-100) 04 (100-150) 



Legenda 

Verklaring kolommen 
SR Resultaat op het analyserapport 
B T Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC Toetsoordeel 

Verklaring toetsingsoordelen 
Geen toetsoordeel mogelijk 
Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+ De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO Wonen 
IN Industrie 
,zp Interventiewaarde ontbreekt .zorgplicht van toepassing 
>l Groter dan interventiewaarde 
>(ind)l INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somlW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
A Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT Niet toepasbaar 
BT/BC gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 
gem 

Kleur informatie 
Rood overschrijding klasse B/Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje >= S waarde (component niveau) 

Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
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Omgevingsdienst 
Achterhoek 

Vooradvies Bodem bestemmingsplanprocedure 

Aan 
Zaaknummer 
Onderwerp 
Behandeld door 
Datum 

Gemeente Winterswijk (Rita Lankveld) 
2018EA0061 
Bestemmingsplanherziening Bessinkgoorweg 4 Winterswijk 
Annemarie van Aalten 
19 jan 2018 

Inleiding 
Voor de Bessinkgoorweg 4 in Winterswijk is een verzoek ingediend voor de bouw van een 
nieuwe woning en een bestemmingswijziging van het hele perceel naar "Wonen". De 
initiatiefnemer maakt gebruik van het rood-voor-rood beleid en sloopt een schuur aan de 
Sikkinkweg 6 in Kotten. Het terrein van de schuur is en blijft agrarisch; er is enkel sprake van 
sloop en geen wijziging naar een ander gebruik. Om deze reden kan voor de sloop van de 
schuur geen bodemonderzoek worden opgelegd en wordt deze verder buiten beschouwing 
gelaten in het advies1. 

In het kader van de nieuwbouw en bestemmingsplanherziening (Wro 3.1) van 
Bessinkgoorweg 4 vraagt de gemeente om een onderbouwing voor het aspect Bodem. 

Situatie met rechtsboven in het rood de nieuw te bouwen woning. Het bestaande rood gearceerde pand daaronder 
heeft/had een kantoorfunctie en zal als bijgebouw worden gebruikt. Voor het hele perceel geldt dat de bestemming 
Bedrijf wordt omgezet naar Wonen. 

Beoordelingskader 
Bij een bestemmingsplanprocedure wordt op grond van artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) vastgesteld of de bodemkwaliteit een belemmering vormt voor de 
uitvoerbaarheid van het plan. Aan de hand van beschikbare bodeminformatie wordt 
onderbouwd wat de verwachte bodemkwaliteit is, of bodemonderzoek nodig is en of er 
maatregelen nodig zijn om de bodemkwaliteit geschikt te maken voor het beoogde gebruik. 

Wanneer de ontwikkeling betrekking heeft op een woon- of verblijfsruimte 2 moet op grond 
van de Bouwverordening/Woningwet een bodemonderzoek worden verricht om uit te sluiten 
dat sprake is van gezondheidsrisico's voor de gebruikers van het bouwwerk. 

1 Uit verkregen informatie van de gemeente Winterswijk blijkt dat in juli 2017 voor de schuur met asbestdak al 
een sloopmelding is ingediend en afgehandeld. Vermoedelijk was sprake van afwatering van het asbestdak 
rechtstreeks op de bodem. Dit maakt de afwateringszone "asbestverdacht". Door de grondroerende activiteiten 
die in het kader van sloop hebben plaatsgevonden, is deze afwateringszone niet meer te traceren en te 
onderzoeken. Bovendien ontbreekt het wettelijk kader om een bodemonderzoek op te leggen. Bij toekomstige 
initiatieven zal de asbestverdenking blijven meewegen. 
2 Dat wil zeggen dat één en dezelfde persoon structureel > 2 uur per dag in het bouwwerk aanwezig is. 



Omgevingsdienst 
Achterhoek 

Inventarisatie en Inhoudelijke beoordeling 
Om in beeld te brengen of ter plaatse van Bessinkgoorweg 4 in Winterswijk mogelijk sprake is 
van bodemverontreiniging is een inventarisatie uitgevoerd: 
- Op het perceel is een bouwbedrijf gevestigd (geweest). Het milieudossier is niet ingezien. 

Of het bedrijf nog in werking is, is niet duidelijk. In de praktijk lijkt het echter alleen om 
een kantoorfunctie te gaan. Op luchtfoto's is geen opslag van materialen zichtbaar. Het 
overig deel is in gebruik als wonen met tuin. De plek waar de nieuwe woning is gepland is 
braakliggend (weiland). 

- Op het perceel is, voor zover ons bekend, geen ondergrondse tank aanwezig geweest. 
- In 1994 is bodemonderzoek verricht (Oranjewoud, 15009-71162, 29 apr 1994). Het 

onderzoek is verricht in verband met de bouw van het kantoorpand. In de grond en het 
grondwater zijn, ten opzichte van het huidige toetsingskader, geen verhoogde waarden 
vastgesteld. 

- Als gevolg van een mogelijk aanwezige erfverharding van puin of het (vml.) gebruik van 
asbesthoudend bouwmateriaal heeft het perceel op de provinciale bodematlas een hoge 
asbest(bodem)verdenking. Of deze asbestverdenking terecht is, moet ter plaatse 
beoordeeld worden. Op grond van een luchtfoto interpretatie lijkt dat alle dakbedekking 
niet asbesthoudend is. Ook lijkt er geen zichtbare puinverharding te zijn. 

- Het perceel is niet opgenomen op de lijst met sloopmeldingen of asbestinventarisaties van 
de gemeente (juli 2017). 

- Op oude luchtfoto's (>2008) en historisch kaartmateriaal (http://www.topotijdreis.nl/) zijn 
geen bijzonderheden of bodemverstoringen zichtbaar. Wel is sprake van een sterk 
wisselende bebouwingshistorie. Eind jaren '90 is een waterpartij gegraven. De ontgraven 
grond lijkt op het perceel zelf te zijn verwerkt. 

Conclusies en Advies 
Uit de bodeminventarisatie volgen voor het perceel niet direct aanwijsbare 
bodemverdenkingen die een belemmering vormen voor de procedure. Of de asbestverdenking 
terecht is, moet ter plaatse worden beoordeeld. 

Omdat op het perceel de bouw van een nieuwe woning is voorzien en voor het hele perceel 
een wijziging naar een kritischer functie (Wonen) wordt doorgevoerd, adviseren wij om in het 
kader van de bestemmingsplanprocedure bodemonderzoek te laten uitvoeren. Het 
bodemonderzoek (NEN5740) moet zich tenminste richten op de nieuwbouwlocatie en directe 
leefomgeving. Ook moet er tenminste een vooronderzoek cf. NEN5725 (2017) worden 
verricht naar de vml. bedrijfsactiviteiten (milieudossier raadplegen) en de asbestverdenking 
die op het perceel rust. Als met het vooronderzoek bevestigd wordt dat verder geen sprake is 
van concrete verdenkingen en de asbestverdenking dus op basis van een terreinopname 
weerlegd kan worden, dan kan het feitelijk bodemonderzoek zich tot alleen tot de 
nieuwbouwlocatie beperken. 

Aandachtspunten 
In algemene zin worden de volgende aanbevelingen gedaan 
- Wanneer tijdens de planrealisatie in de bodem onverwacht zintuiglijke afwijkingen worden 

geconstateerd, dient het werk direct gestaakt te worden en de gemeente te worden 
geïnformeerd. 

- Voor de toepassing van vrijkomende grond en bouwstoffen gelden de voorschriften uit het 
Besluit bodemkwaliteit. 

- Wanneer tijdens planrealisatie grondwater wordt onttrokken (bemaling) en geloosd, 
behoort vooraf toestemming te worden gegeven door het betreffende bevoegd gezag. 

- Bij de oprichting, verandering of beëindiging van een inrichting kan sprake zijn van een 
verplichting vooreen nul- of eindsituatieonderzoek. De beoordeling hiervan vindt plaats bij 
het indienen van een melding in het kader van het Activiteitenbesluit of het aanvragen van 
een Omgevingsvergunning Milieu. 

- Wanneer het uitvoeren van bodemonderzoek nodig is, is het raadzaam om de 
onderzoeksstrategie vooraf met de Omgevingsdienst Achterhoek af te stemmen en de 
rapportage nadien door de Omgevingsdienst te laten beoordelen. De zaakbehandelaar van 
de gemeente wordt geadviseerd om de bodeminventarisatie van dit advies met het 
uitvoerend bureau te delen. 

2 van 2 



district oost 
postadres: postbus 321 
7400 AH deventer 

Bouwbedrijf H. Grijsen 
Bessinkgoorweg 4 
7102 ER Winterswijk 

uw brief van uw kenmerk 

onderwerp 

Resultaten verkennend bodemonderzoek 
terrein Bessinkgoorweg 4 te Winterswijk 

Geachte heer Grijsen, 

ons kenmerk 
15009-71162 

datum 

29 aprü 1994 

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek 
op uw terrein aan de Bessinkgoorweg 4 te winterswijk. De bemonstering heeft plaatsgevonden 
op 12 april 1994. 

Aanleiding tot het verrichten van het verkennend onderzoek op dit terrein vormt de voorgeno
men bebouwing op dit terrein. 

Situatie 
De (historische) informatie aangaande het onderzoeksgebied is verkregen van u. 
Het onderzoeksgebied bevindt zich ten noorden van de bestaande bebouwing op uw terrein aan 
de Bessinkgoorweg en het omvat een totale oppervlakte van circa 100 m2. 
Het terrein is nimmer bebouwd geweest en is thans in gebruik als erf. Op de onderzoekslocatie 
heeft nimmer opslag van vloeibare brandstoffen plaatsgevonden en er zijn voor zover bekend 
geen bodembedreigende activiteiten uitgevoerd. 

Op het terrein zal een kantoorruimte worden gerealiseerd. 

Op basis van de bekende gegevens kan het te onderzoeken terrein als 'onverdacht' met 
betrekking tot bodemverontreiniging worden beschouwd. 

Doelstelling 
Doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststeüen van de kwaliteit van de bodem 
(grond en grondwater) ter plaatse van het onderzoeksgebied en na te gaan in hoeverre dit 
eventuele consequenties met zich meebrengt voor de toekomstige bestemming van het terrein. 

Op grond van de gegevens uit het vooronderzoek bestaat er geen reden om een verontreiniging 
op het onderzoeksterrein te verwachten. Conform de NVN 5740 wordt de hypothese getoetst, 
dat het terrein niet verdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging. 

contactpersoon: Ing. R .H. Schokker 
bijlage(n): -4-

tel: typ.: bw 
coll.: 

district oost: keulenstraat 3 deventer telefoon 05700-79444 telefax 05700-37227 
handelsregisterieeuwarden41.339 ingeschreven onder: ingenieursbureau'oranjewoud' b.v. BTW.nr. NL003616654B02 

tevens vestigingen in heerenveen almere-stad capelle a/d ijssel oosterhout maastricht lelystad assen groningen heinkenszand jisp lomm 
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Veldwerk en laboratoriumonderzoek 
Veldwerk en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd conform de geldende NNI-normen 
en/of richtlijnen. Indien deze normen en/of richtlijnen (nog) niet aanwezig zijn, wordt 
aangesloten aan de Voorlopige Praktijkrichtlijnen (VPR). 

Verspreid over het onderzoeksgebied zijn in totaal 5 boringen verricht tot 0,5 k 2,5 m -mv De 
opgehoorde grond is beschreven, zintuiglijk beoordeeld op het voorkomen van verontreini
gingen en bemonsterd. 

Van de humeuze bovengrond (circa 0,0-0,6 m -mv.) is als volgt één mengmonsters samenge
steld voor laboratoriumonderzoek: 
- MM1: boringen 1, 2, 3, 4 en 5 

Daarnaast is van de ondergrond (1,5-2,0 m -mv) eveneens één mengmonster samengesteld 
voor laboratoriumonderzoek, te weten: 
- MM2: boringen 1 en 3 

Het mengmonster van de bovengrond (MM1) is aan het laboratorium aangeboden voor analyse 
op de volgende componenten en verbindingen: 
- arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink 
- extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX) 
- polycyclische aromaten (PAK: 10 stuks 'Leidraad Bodembescherming') 
- minerale olie (GC) 
- droogrest 
- organische stof 
- lutum gehalte 

Het mengmonster van de ondergrond (MM2) is geanalyseerd op de volgende componenten en 
verbindingen: 
- arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink 
- extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX) 
- droogrest 

Op het terrein is boring 3 doorgezet tot circa 2,0 m onder de actuele grondwaterspiegel en 
afgewerkt tot peilbuis met een filterlengte van 1 m. 

Het grondwatermonster uit peilbuis 3 is geanalyseerd op: 
- arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink 
- extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX) 
- vluchtige aromaten en naftaleen 
- vluchtige chloorkoolwaterstoffen 
- fenol-index 

De locaties van de verrichte boringen en de geplaatste peübuis zijn aangegeven op tekening 
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Resultaten veldwerk 
De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen 
zijn weergegeven in bijlage 1. 
Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat het bodemprofiel vanaf maaiveld tot 0,5 è 1,1 m -mv. 
bestaat uit (ijzerhoudend, humeus, lemig) matig fijn en matig grof zand. Vanaf 0,5 è. 1,1 tot 2,5 
m-mv. (maximale boordiepte) bestaat het bodemprofiel uit ijzerhoudend leem met lokaal 
zandbankjes er tussen. 

Het grondwater bevond zich ten tijde van het onderzoek op circa 0,55 m -mv. 

Zintuiglijk zijn in het opgehoorde materiaal uit de verrichte boringen geen waarnemingen 
gedaan welke duiden op de aanwezigheid van een eventuele verontreiniging. 

Resultaten laboratoriumonderzoek 
De analyseresultaten zijn vermeld in bijlage 2 en 3. Hierin zijn tevens de toetsingswaarden uit 
de 'Leidraad Bodembescherming' opgenomen. 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in het bovengrondmengmonster geringe overschrijdingen van 
de betreffende A-waarden zijn gemeten aan lood, EOX, enkele individuele PAK en PAK 
totaal. De overige onderzochte' componenten zijn in dit monster niet in verhoogde concentra
ties aangetoond. 

In het onderzochte mengmonster van de ondergrond (MM2: 1,5-2,0 m -mv.) zijn geen verhoog
de gehalten aan zware metalen, arseen en EOX aangetoond. 

In het grondwater uit peilbuis 3 zijn evenmin verhoogde concentraties van de onderzochte 
componenten gemeten. 

Conclusies 
Op basis van de resultaten van het onderhavige verkennend onderzoek blijkt dat de boven
grond van het terrein niet geheel vrij is van verontreiniging als bedoeld in de 'Leidraad 
Bodembescherming'. Hierdoor wordt de gestelde hypothese 'terrein onverdacht ten aanzien van 
bodemverontreiniging' verworpen. 

i 

In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan enkele onderzochte componenten 
aangetoond. De gemeten gehalten overschrijden de betreffende A-waarden in geringe mate en 
duiden niet op de aanwezigheid van een (ernstige) verontreiniging. Nader onderzoek en/of 
nadere maatregelen worden hier dan ook niet noodzakelijk geacht. 
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Gezien het voorgaande zijn er vanuit milieuhygiënisch oogpunt dan ook geen belemmeringen 
aanwezig voor het realiseren van de toekomstige bestemming van het terrein. 

Wel wordt opgemerkt dat grond niet zonder meer in het grondverkeer kan worden gebracht 
indien de A-waarde wordt overschreden. Hiermee dient rekening te worden gehouden in het 
geval van bouwwerkzaamheden, waarbij grond van het terrein vrijkomt. Verwerking van de 
grond op het eigen terrein levert naar verwachting geen problemen op. 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. 

Hoogachtend, 
Ingenieursbureau 'Oranjewoud' B.V. 
Afdeling Bodem, Water Milieu 

Ing. MP. de Lange 
Projectleider 



P r o J e c t : Verkennend bodemonderzoek Bessinkgoonveg te Winterswijk 

Projectnummer : 15009-71162 

Bijlage 1 

Blad 1 

Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen 

Boring- Diepte in 
nummer m -mv. Omschrijving 

0,0-0,1 ijzerhoudend lemig matig fijn 
zand (oranje) 

0,1-1,1 humeus matig fijn zand 
(donkerbruin) 

1,1-2,0 ijzerhoudend leem (oranje) 

0,0-0,5 matig humeus matig fijn zand 
(donkerbruin) 

0,0-0,5 humeus matig fijn zand 
(donkerbruin) 

0,5-0,7 sterk ijzerhoudend matig grof 
zand (oranje/bruin) 

0,7-1,4 ijzerhoudend matig fijn/matig 
grof zand (bruin) 

1,4-2,5 matig ijzerhoudend leem met 
zandbankjes (oranje/grijs) 

0,0-0,5 matig humeus matig fijn zand 
(donkerbruin) 

0,0-0,5 matig humeus matig fijn zand 
(donkerbruin) 

Diepte in Zintuiglijke 
m -mv. waarnemingen 

0,5-0,7 öerbank 

Monster- Filter
diepte in diepte in 
m -mv. m -mv. 

0,1-0,6 

1,5-2,0 

0,0-0,5 

0,0-0,5 

1,5-2,0 1,5-2,5 

0,0-0,5 

0,0-0,5 



Project Verkennend bodemonderzoek Bessinkgoorweg te Winterswijk 

Projectnummer : 15009-71162 

Bijlage 2 

Analyseresultaten grond 
(gehalten in milligram per kilogram droge stof) 

Mengmonstemummer 
Boring 
Diepte in 

1 
lt/m5 

2 
len3 

Toetsingswaarden VROM 

m -mv. 0,0-0,6 1,5-2,0 A* B C 

Chroom-totaal 6 16 56 250 800 
Nikkel 2 7 13 100 500 
Koper 4 8 19,4 100 500 
Zink 29 25 61,1 500 3.000 
Cadmium <0,8 <0,8 0,45 5 20 
Lood 58 <20 54,4 150 600 
Arseen <5 12 16,8 30 50 
Kwik-totaal <0,02 <0,02 0,21 2 10 

Minerale olie (GC) <50 

• 
50 1.000 5.000 

EOX 0,14 <0105 0,1 8 80 

Naftaleen 0,06 0,002 5 50 
Fenanthreen 0,25 0,02 10 100 
Anthraceen 0,04 0,02 10 100 
Fluorantheen 0,49 0,02 10 100 
Benzo(a)anthraceen 0,24 0,2 5 50 
Chryseen 0,24 0,002 5 50 
Ben2o(k)fluorantheen 0,12 2 5 50 
Benzo(a)pyreen 0,30 0,02 1 10 
Benzo(ghi)peryleen 0,16 2 10 100 
Indeno^.S-cdjpyreen 0,17 2 5 50 

Totaal PAK 2,07 1 20 200 

Humus in % 1,4 
Lutum in % 3 

Droogrest in % 86 79 

Bij een humusgehalte van 1,4% en een lutumgehalte van 3%. 

A-waarde: achtergrondconcentratie voor Nederlandse bodems 
B-waarde: toetsingswaarde ten behoeve van nader onderzoek 
C-waarde: toetsingswaarde ten behoeve van beslissing tot sanering 



Project : Verkennend bodemonderzoek Bessinkgoorweg te Winterswijk 

Projectnummer : 15009-71162 

Bijlage 3 

Analyseresultaten grondwater 
(gehalten in microgram per liter) 

Peilbuisnummer 
Filterdiepte 

Toetsingswaarden VROM 

m -mv. 1,0-2,0 A B c 

Chroom-totaal <3 1 50 200 
Nikkel <3 15 50 200 
Koper 10 15 50 200 
Zink 120 150 200 ,800 
Cadmium <0,5 1,5 2,5 10 
Lood 4 15 50 200 
Arseen <5 10 30 100 
Kwik-totaal <0,04 0,05 0,5 2 

EOX <1 1 15 70 

Benzeen <0,1 0,2 1 5 
Tolueen 0,2 0,2 15 50 
Ethylbenzeen <0,2 0,2 20 60 
Xylenen <0,2 0,2 20 60 
Naftaleen <0,2 0,2 7 30 

Fenol-index <2 0,2 15 50 

Dichloormethaan - - <5,0 0,01 10 50 
Trichloormethaan <0,5 0,01 10 50 
Tetrachloormethaan <0,5 0,01 10 50 
Trichlooretheen <0^ 0,01 10 50 
Tetrachlooretheen <0,5 0,01 10 50 
1,1,1-Trichloorethaan <0,5 0,01 10 50 
1,1,2-Trichloorethaan <0,5 0,01 10 50 
1,1-Dichloorethaan <1,0 0,01 10 50 
cisDichlooretheen <1,0 0,01 10 50 

pH 6,50 

EC in iiS/cm 509 

Grondwaterstand 
in m -mv. 0,55 

A-waarde: achtergrondconcentratie voor Nederlandse bodems 
B-waarde: toetsingswaarde ten behoeve van nader onderzoek 
C-waarde: toetsingswaarde ten behoeve van beslissing tot sanering 
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Onderwerp 
Advies 
Document 
bessin4.169 

BEOORDELING BODEMONDERZOEK T.B.V. BOUWVERGUNNING 
LOKATIE: Bessinkgoorweg 4 

Projectcode: 169 

Verlenen van bouwvergunning 
Voor afdeling 
VZ/BWT 

Van afdeling 
Milieu/KM 

Datum 
8 juli 1994 

AANVRAGER: Bouwbedrijf H. Grijsen 
Bessinkgoorweg 4 
7102 ER Winterswijk 

UITGEVOERDE BODEMONDERZOEK(EN): 
Verkennend onderzoek, rapportnr. 15009-71162 

ONDERZOEKSBUREAU: Oranjewoud 
DATUM ONDERZOEK: 29 april 1994 
RAPPORT ONTVANGEN: Juni 1994 
Beoordeling opzet: 
Geen opmerkingen. 
Beoordeling inhoud: 
Geen opmerkingen. 
Verlening van de bouwvergunning: 
Op grond van de beschikbare gegevens van de bodemkwaliteit kan de bouwvergunning worden verleend. 
Aanbevelingen voor de aanvrager: 
Indien bij de voorgenomen bouwaktiviteiten grond vrijkomt, is die niet 
zonder meer geschikt voor onbeperkt hergebruik. De bestemming van vrijko
mende grond dient in overleg met de afdeling Milieu te worden vastgesteld. 

Afdeling Milieu/d.d. 08-07-1994/km 
doe: bessin4.169 
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BIJLAGE 10 

ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING 



ROUWMAAT 
groep 

VELDWERKFORMULIER (deze zijde in te vullen door veldwerker) 

projettnummer MT-ie431 

projectnaam Bessinkgoorweg 4 Winterswijk 

u plaatsen van handboringen en peilbuizen (protocol 2001} 

nemen van grondwatermonsters (protocol 2002} N-T&J mnJkh 
• locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem (protocol 2018) 

^ W - . , 

onaftia nkelijkheidsverklarlng: grond 
ps raaf gecertif t^ee rde 
boormeester / j 

grondwater 
paraaf gecertificeerde 
boormeester 

Ik verklaar dat het veldwerk ten behoeve van bovengenoemd project onafhankelijk 
van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van AS SIKB 2000 en de daarin 
genoemde NEN-nqrmen. m m 



BIJLAGE 11 

TOEGEPASTE NORMEN 

NEN 5104 
NEN 5707 
NEN 5709 

NEN 5725 

NEN 5740 
NPR5741 

NPR6616 
NEN 5742 

Geotechniek 
Asbest 
Bodem 

Bodem 

Bodem 
Bodem 

Water en slib 
Bodem 

NEN 5743 

NEN 5744 

NEN 5745 

NEN 5120 
NEN 5751 
NEN 5733 
NEN 5766 

NEN 5861 
NEN-EN-ISO 5667- Water 
3 
NEN 5897 Asbest 

NEN-ISO 7888 Water 
SIKB protocol 2001 Milieu 

SIKB protocol 2002 Water 
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Classificatie van onverharde grondmonsters 
Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem 
Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en 
anorganische parameters in grond 
Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, 
oriënterend en nader onderzoek 
Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek 
Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en 
grondwater, die worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek 
Routinebepaling van de pH 
Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van metalen, 
anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en 
fysisch/chemische bodem kenmerken. 
Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van vluchtige 
verbindingen. 
Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van metalen, 
anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en 
fysisch/chemische eigenschappen. 
Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van vluchtige 
verbindingen. 
Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen . 
Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische analyses 
Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet 
Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig 
bodemonderzoek 
Procedures voor monsteroverdracht 
Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en behandeling 
van watermonsters 
Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en 
sloopafval en recyclinggranulaat 
Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen 
Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 
boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 
Het nemen van grondwatermonsters 
Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 


