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! INIEIDING

In opdracht van de heer H. van Duinen heeft de Rouwmaat Groep, divisie Advies & Bodem op 30 juli
2003 een verkennend bodemonderzoek verricht ter plaatse van het perceel aan \Mooldseweg Zt te
\Ã/interswijk (gemeente \I/interswijk).

Door de opdrachtgever is aangegeven dat er plannen zijn om de locatie geschikt te maken voor
woningbouw. De realiseerbaarheid is sterk afhankelijk van de te maken kosten, waarbij de
bodemgesteldheid een belangrijke rol kan spelen.

Voor bovenstaande ontwikkeling is een bestemmingsplanwijziging vereist. Hiervoor dient naast het
verkennend bodemonderzoek eveneens een archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Het
archeologisch onderzoek is opgenomen in bijlage 9.
Vooruitlopend op het archeologisch onderzoek zijn de conclusie en aanbevelingen opgenomen in
$ 6.5. De veldwerkzaamheden zijn gecombineerd uitgevoerd met het verkennend bodemonderzoek.

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 10000 m'. De onderzoekslocatie is eigendom van
de heer H. van Duinen. Zie de tekeningen in bijlage 1 voor de tigging en voor een overzichwan de
onderzoekslocatie.

Aanleiding(en) voor het bodemonderzoek zijn:
1. Mogelijkenieuwbouwplannen,
2. Mogelijke bestemmingsplanwijziging

Doel van dit onderzoek is om de algemene bodemkwaliteit te bepalen ter plaatse van het perceel.
Hiermee kan bekeken worden in hoeverre de bodemkwaliteit een belemmering vormt voor een
eventuele bestemmingsplanwijziging dan wel de afgifte van een bouwvergunning.

Het-veldw_erk, de grond- en grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd
conform de Nederlandse Norm 5740 (NEN 57a0). Het vooronderzoek dat parallel loopt áan dele norm
is uitgevoerd conform de Nederlandse Voomorm5725 (NVN 5725).

Het samenstellen van de mengmonsters en de grond- en grondwateranalyses zijn uitgevoerd door
Envirolab Oosterhout.

In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek.
In hoofdstuk 2 is de locatie beschreven.
Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 het verwachtingspatroon gedefinieerd omtrent de
verontreini gin gs situ atie.
Hoofdstuk 4 behandelt de onderzoeksopzet, terwijl in hoofdstuk 5 de veldwaarnemingen en de
analyseresultaten kort samengevat zijn \Ã¡eerge geven.
Ten slotte zijn in hoofdstuk 6 de samenvatting, conclusies en aanbevelingen gedefinieerd.
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2 VOORTNFORMATIE

Voor aanvang van het bodemonderzoekzijn de (historische) gegevens die relevant zijn voor het
onderzoek verzameld, op basisniveau. Het vooronderzoek heefrplaatsgevonden op het onderhavige
perceel en de aangrenzende terreinen (maximaal tot 50 meter afstand).

Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
- inspectie onderzoekslocatie
- gesprek met opdrachtgever
- informatie van de gemeente

Datum locatiebezoek: 28juli 2003.

2.1 Locatiespecifiekeinformatie
De onderzoekslocatie is gelegen aan WooldsewegTT te Winterswijk (gemeente Winterswijk).
De locatie is kadastraal bekend als gemeente Winterswijk, sectie I, nummers 7999; 8002;9931;11927 .

Op de locatie is een café-restaurant-zalencentrum met bovenwoning gevestigd. Dit zalencentrum is
bekend onder de naam "W'amelink". Het terrein is vanaf de wooldsèweg te bereiken via de
geasfalteerde toegangsweg, die uitmondt op de parkeerplaats. De parkeerplaats en een deel ten
noorden van het pand is eveneens verhard met asfalt. Rondom het pand is het terrein grotendeels
verhard met klinkers/tegels. Het overige deel is onverhard en in gebruik als weiland (ten westen van
de parkeerplaats), speeltuin en plantsoen (ten zuiden van het pand) en bos (zuidzijde locatie).

Sinds de vestiging van het bedrijf op de onderzoekslocatie bestaan de bedrijfsactiviteiten voornamelijk
uit het verzorgen van festiviteiten (partijen en bruiloften).

op de locatie is een zuiveringstechnische voorziening geïnstalleerd in de vorrn van gecombineerde
slibvangpuVvetafscheider met een inhoud van 1 kuub ten behoeve van het afscheiãen van
plantaardige en dierlijke vetten (norm<200 mg/l). De afscheider is conform NEN 8082 voorzien van een
controleput.
Het hemelwater wordt eveneens geloosd op het gemeentelijk riool.

Uit informatie van de gemeente Winterswijk blijkt dat voor de huidige bedrijfsactiviteiten op de
onderzoekslocatie een hinderwet vergunning is afgegeven. In de vergunning staan de volgende
vergunningsplichtige activiteiten omschreven:
- bedrijfsafualwater lozen via vetafscheider op het gemeentelijk riool
- lozing van het hemelwater op het gemeentelijk riool
- opslag van CO2 cilinders (5 stuks)
- brandblussers (6 stuks)
- eventuele opslag van munitie ten behoeve van de aanwezige schietinrichting
(via de koninklijke landmacht)

Volgens de opdrachtgever is het terrein in het verleden gedeeltelijk opgehoogd met grond van
onbekende kwaliteit. Op de locatie hebben zich in het verleden, voor zover bekend, geen calamiteiten
voorgedaan.

In het verre verleden is het perceel voor zover bekend altijd in gebruik gevyeest ten behoeve van
agrarische doeleinden dan wel natuurdoeleinden.

Vooruitlopend op de resultaten is tijdens de veldwerkzaamheden ter plaatse van boring 10 en boring
20 in de bovengrond asbest waargenomen. Door de opdrachtgever is áangegeven dat dit mogelijk he1
gevolg kan zijn van de verbouwing van het zuidoostelijke deel van het pand. Volgens de opdrachtgever
bevatte dit deel van het pand destijds (vermoedelijk) asbesthoudende materialen, die tijdens de
sloopwerkzaamheden mogelijk in de bodem ter plaatse terecht zijn gekomen. Vervolgens is de
vrijgekomen grond ter plaatse en mogelijk richting het plantsoen geëgaliseerd.
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2.2 Omgevingsgegevens
De locatie- ligt binnen de bebouwde kom van de gemeente winterswijk en wordt grotendeels omgeven
door woningbouw. Achter het bos bevindt zich dã Bocholtsebaan (voórmalige spo"orlijn). "

2.3 Geohydrologischegegevens
De bovengrond bestaat overwegend uit licht- tot donkerbruin zwart, matig fijn zand (tot circa 160

S3--") en de ondergrond uit licht tot sterk zandige leemlagen variërend iaá gro"n- ìot donkergrijs in
kleur voorzien van ijzerhoudende zandsporen (toieinde boãng 500 cm-mv).

Tijdens de monstername bedroeg de grondwaterstand 150 cm-mv voor peilbuis 818/pF1.

Er i-s geen informatie verzameld over de regionale bodemopbouw en wordt voor het onderhavige
onderzoek niet noodzakelijk geacht.

2.4 Voorgaandebodemonderzoeken
op of in_de nabije omgevi_ng van de onderzoekslocatie heeft reeds eerder onderzoek plaatsgevonden.
Ten zuido.osten, grenzend aan de onderzoekslocatie op de Wamelinkweg t2 is door S'tot-.r"rt
Leeuwen in 1997 een verkennend bodemonderzoek conform NVN 5740 verricht; kenmerk (97wAM-l_2).
Aangetroffen is een heter-ogeen diffuus verspreidde aanwezigheid u"r, lood en zink in de b'ovengrond.
Formeel.is op grond van de resultaten een nader onderzoek ñoodzaketijk hetgeen voor zover beÉend
niet is uitgevoerd.

Ten noordoosten van de onderzoekslocatie-aan de kottenseweg 66 is door het centraal bodemkundig
bureau in het kader van de uitbreiding van het daar aanwezige-bejaardentehuis in 1993 een
verkennend onderzoek NyN 5740 verricht (kenmerk r0sszO). Op basis van de gevonden minerale olie
en BTEXN gehalten is in 1993 en 1994 nader onderzoek verricht. ¡¿iddets dit nider onderzoek is de
-g.old- en grondwaterverontreiniging in kaart gebracht. De grond en het grondwater zijn op basis van
het ingediende saneringsplan gesaneerd. De aãnwezige 20.d00liter tank iÉ gesaneerd ónder KrwA
certificaat K91.08/ 93.

2.5 Afbakening locatie voor bodemonderzoek
De geografische afbakening van het besluiwormingsgebied betreft het perceel waarop de
bestemmingsplanwijziging yal toepassing is. Het Èoãemonderzoek heåft plaatsgevonden op het
gehele perceel. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 1000b mr. "

c

Ve¡kennenil bodemonilerzoeþ. aan Wooldsew eg 7 I te Wínterswíjk pagína 5 van 77



c

ROUWMAAT
grÕep

3 VERTI/ACHTINGSPATROON

op basis van de in hoofdstuk 2 verstrekte (historische)informatie is vooraf bekeken in hoeverre de
bodem op de onderzoekslocatie verontreinigd kan zijn. Volgens de NEN 5740 dient dan een aanname
te worden gemaakt omtrent de kans op bodemverontreiniging. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt
in verdachte en niet verdachte locaties.

op basis van het vooronderzoek zijn geen deellocaties te onderscheiden.

De gehele locatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd. De
hypothese luidt dan ook De gehele locatie is onverdacht.
Te¡r behoeve van de gehele locatie wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (oNV)'
gehanteerd.

Tijdens het vooronderzoek zijn (in eerste instantie) geen gegevens naar voren gekomen die kunnen
duiden op de aanwezigheid van asbest op of in de bõdem vai de onderzoekstocatie. De locatie is
derhalve onverdacht op het voorkomen van asbest. (De aanvullende informatie met betrekking tot de
sloopwerkzaamheden zijn ten tijde van het onderzoek verstrekt.)

Indien in geen van de monsters één der onderzochte stoffen aanwezig is in een concentratie boven de
streefwaarde van de toetsingstabel uit de circulaire "Streefr¡r¡aarden eñ interventiewaarden
Bodemsanering" (Staatscourant 39,24 februari 2000), wordt de hypothese aangenomen.

V erþennenil bo ilemoniler zoeh aan Ir/foolilsew eg 7 I te Wínteßu)ijþ pagína 6 van !7
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4 ONDERZOEKSOPZET

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 10000 m'. Het aantal boringen per laag, het
aantal peilbuizen en het aantal te analyseren grond- en grondwatermonsters is omschreven in de NSN
5740 en is afhankelijk van de verdachtheid en de oppervlakte van de locatie.

4.7, Boor- en analysefrequentie
De veldwerkzaamheden zijn door de Rouwmaat Groep, divisie Advies & Bodem uitgevoerd op
30 juli 2003.

Zoals vermeld zijn de veldwerkzaamheden eveneens gebruikt voor het archeologisch onderzoek (zie
bijlage 9), waardoor alle boringen minimaal tot 1 meter minus maaiveld zijn verricht.

In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven.

Aantal boringen
(excl. Peilbuizen)

Aantal
peilbuizen

Analyses grond Analyses water

12 tot r L00 cm-mv
7 tot * 200 cm-mv

6 NEN-pakketten grond
8 koper in grond

1 NEN-pakket grondwaterl-

NEN-pakket grond:
Metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, nikkel, lood, zink en kwik)
Extraheerbare Organohalogeenverbindingen (EOX volgens NEN/VpR)
Polyryclische Aromatische Kooiwaterstoffen (10 PAK's uit Leidraad Bodembescherming)
Minerale oiie (cC)

NEN-pakket grondwater:
Zuurgraad (pH) en Geleidbaarheid (EC)
Metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, nikkel, lood, zink en kwik)
Vluchtige Aromatische (BTEXN) en Gechloreerde Koolwaterstoffen (VOCI)
Minerale olie (GC)

De- boringen worden in trajecten van maximaal 50 cm bemonsterd, of anders afhankelijk van de
veldwaarnemingen.

Een week na plaatsing is uit de geplaatste peilbuis þoring 18) met behulp van een slangenpomp
grondwatermonsters genomen. Ten behoeve van de bepaling van de zvüare metalen is het grondwater
in het veld gefiltreerd door een filter met een poriëngrootte van 0,45 micron.

Ter plaatse van boring 4 is tot circa 5 meter minus maaiveld geen grondwater aangetroffen. Conform
de NEN-5740 kan dan het plaatsen van een peitbuis achterwege blijven.

É
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5 RESUTTATEN

5.1 Toetsingskader
De analyseresultaten van de onderzochte monsters worden vergeleken met de waarden van de
toetsingstabel uit de circulaire "Streefir¡aarden en interventiewaarden Bodemsanering" (Staatscourant
39,24februari 2000).

De in deze tabel genoemde toetsingswaarden hebben de volgende betekenis:

Streefwaarde = referentiewaarde
Toetsingswaarde = toetsingswaarde voor nader onderzoek (%(S- + I- waarde))
Interventiewaarde = toetsingswaardevoorsaneringofsaneringsonderzoek

De streef-, toetsings- en interventiewaarden voor een aantal stoffen in de grond zijn afhankelijk van
het gehalte aan organische stof en lutum. De referentiewaarden voor grond zijn daar waar mogelijk
berekend met een door het laboratorium bepaald percentage lutum en organische stof.
De bepaling van het gehalte aan lutum en organische stof kan achterwege blijven als voor toepassing
van de bodemtypecorrectie wordt gerekend met de laagste percentages aan lutum en organische stof
(voor beide 2%).

Voor de beoordeling van de verontreinigingssituatie wordt behalve met de toetsingstabel, ook
rekening gehouden met de zintuiglijke waarnemingen en eventueel met het gebruik van de bodem.

Bij de beoordeling worden de volgende termen toegepast:

Kleiner dan de streefwaarde
Tussen streefwaarde en toetsingswaarde
Tussen toetsingswaarde en interventiewaarde
Groter dan de interventiewaarde

= niet verontreinigd
= licht verontreinigd
= matig verontreinigd
= sterkverontreinigd

De locatie wordt als verontreinigd beschouwd, indien in een (meng)monster stoffen aanwezig zijn in
een concentratie hoger dan de streefì¡vaarde. Overschrijding van de toetsingswaarde houdt in dat er
een vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat en dat een nader onderzoek moet worden
uitgevoerd.

Als voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m' grond of 100 m'
grondwater hoger is dan de interventiewaarde is het vermoeden van emstige bodemverontreiniging
bevestigd.

5.2 Verrichtewerkzaamheden
In de volgende tabel zijn ò,everrichte werkzaamheden weergegeven

Aantal boringen (excl. Peilbuizen) Aantal peilbuizen

12 boringen (82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 810, 811, 872,875,877)
tot + 100 cm-mv
7 boringen (81, 84, 873, 81,4,816, 819, 820) tot * 200 cm-mv

1 peilbuis (8L8/PFL)

filterstelling 200-300 cm-mv

E

Op de tekening in bijlage lc staan de diverse boringen weergegeven. De boringen staan beschreven in
bijlage 2. Het veldwerk is uitgevoerd volgens de normen die in bijlage 6 staan vermeld.
Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op korrelgrootte (=textuur), kleur, geur en andere
bijzonderheden. De eventuele aanwezigheid van olie is aan de hand van een afwijkende bodemkleur
(veelal blauwgrijs) en oliegeur beoordeeld. Bovendien is de grond ondergedompeld in water. Indien er
een oliefilm op het \¡/ater ontstaat, kan aan de hand van de dikte en de kleurschakering van de oliefilm
het olieproduct indicatief beoordeeld worden. Deze test wordt een oliewaterreaktie genoemd. De geur,
kleur en de oliewaterreaktie geven samen een indruk van de mate en soort olieverontreiniging.

Verþennmil boilemonileruoeþ. aan Woolilseweg 7 7 te Wintø swíjh pagína 8 van 77
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5.3 Locale bodemopbouw
De complete omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in bijlage 2.

De bovengrond bestaat overwegend uit licht- tot donkerbruin zwart, matig fijn zand
mv) en de ondergrond uit licht tot sterk zandige leemlagen variërend van groen- tot
kleur voorzien van ijzerhoudende zandsporen (tot einde boring 500 cm-mv).

(tot circa 160 cm-
donkergrijs in

Tijdens de monstername bedroeg de grondwaterstand 150 cm-mv voor peilbuis 818/PFL.

5.4 Zintuiglijkewaargenomenbijzonderheden
In onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven:

Boring Traject
(cm-mv)

zinnriglijke afwijking

B2

B3

B5

B6

87

B8

B4

Bt3
814

819

B.20

878/PF7

30-50

0-50

0-50

5-50

50-70

70-90

5-40

40-50

50-70

30-40

60-70

5-50

5-50

30-50

5-60

5-50

0-70

0-20

720-r40
L70-200

220-250

30-70

s-40

80-1-30

10-40

40-50

50-70

0-60

60-100

30-100

Vuursteen
Licht puin
Licht puin, verbrandingsslakken (licht), glas

Licht kooldeeltjes, licht puin, verbrandingsslakken (matig)

Licht puin
Verbrandin gsslakken (licht)

Licht puin
Licht kooldeeltjes, Iicht puin, verbrandingsslakken (sterk)

Licht kooldeeltjes, licht puin, verbrandingsslakken (licht)

Licht kooldeeltjes, licht puin, verbrandingsslakken (matig)

Verbrandingsslakken (licht)

Licht puin
Licht puin, glas, stukje (vermoedelijk) asbesthoudend koord
Sterk puin, gestaakt irrm puin
Matig puin
Licht puin
Licht puin
Licht puin
vuursteen op 130 cm-mv
Mogelijk oude slootbodem
Schelpenresten
Licht kooldeeltjes, licht puin, verbrandingsslakken (matig)

Licht puin, verbrandingsslakken (licht)

Zwarte vegen
Licht kooldeeltjes, licht puin, verbrandingsslakken (matig)

Steen

Licht puin
Licht puin, stukje (vermoedelijk) asbesthoudende golfplaat
Zwarte vegen

Licht puin

B9

810

811

872
Br.5

817

B1

d

Verder zijn op ofin de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie zintuiglijk geen bijzonderheden
waargenomen.
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5.5 Metingenv¡atermonstemame
Tijdens bemonstering van het grondwater, zijn de volgende metingen uitgevoerd:

Code Plaatsings-
dah¡m

Bemonste-
ringsdahrm

Filterstelling
{cm-mv)

Grondwater-
stand
(cm-mv)

Zuurgraad pH Geleidbaar-
heid EGv
(ps/cm)

8L8/PFL 30-07-03 07-08-03 200-300 150 6.2 310

Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de naluurlijke
omstandigheden verwacht kan worden.

5.6 Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses

Op basis van de aangetroffen bijzonderheden (ook wel zintuiglijke waarnemingen genoemd) zijn
(meng)monsters samengesteld van de grond. De grond(meng)monsters en de grondwatermonsters
zijn opgestuurd naar een door STERLAB-erkend laboratorium.

In de bovengrondmengmonsters MM-7 en MM-3 is een sterk verhoogd gehalte aan koper aangetroffen, die
waarschijnlijk te relateren is aan de uto,argenomen verbrandingsslakken.
In verband. met de aangetroffen sterk verhoogde gehalten aankoper (MM-L en MM-3) is in overleg met de
opdrachtgever besloten deze íuee mengmonsters verder uit te splitsen . Hierbij is rekening gehouden met de
diverse bijmengingen en de verdeling van de boringen over het terrein.

In onderstaande tabel zijn de verschillende (meng)monsters en de uitgevoerde analyses weergegeven.

Monster Samenstelling Traject
(cm-mv)

Analyse

V erkennenil boilemonilerzoeþ:

MM-L 6-7,7-2,8-2,t3-1,,19-L
MM-2 17-2,12-7
MM-3 'J.-',1, 3-L, 5-7, 9-7, 70-7, 14-L, 15-7, 77 -7, L8-2, 20-7
MM-4 t-2,2-2,4-7,7-3,8-I,t0-2,77-1,t3-2,74-2,76-I
MM-5 7-3,4-3,73-3,1"4-4,16-4,78-4,20-4
1,-6 'J.-6

818/PF1

UÍtsplitsing llylityl;-t:

6-1 6-7
7-2 7-2

8-2 8-2
t3-7 73-1
!9-t 19-L
Uitsplitsing MM-3:
MM-6 t-'J",3-!
MM-7 S-7,14-7
MM-8 9-1",I0-t, !5-7, t7-7, 18-2,20-1.

5-70
5-60

0-100

0-130

6s-200

770-200

200-300

5-50

40-50

30-40

30-70

10-40

NEN-pakket grond

NEN-pakket grond

NEN-pakket grond

NEN-pakket grond

NEN-pakket grond

NEN-pakket grond

NEN-pakket grondwater

Koper
Koper
Koper
Koper
Koper

Koper
Koper
Koper

0-50

0-50

0-1"00

E

V erkennenil bodemonilerzoek:
MM-1 : samengesteld van de donkerbruin tot zwarte bovengrondmonsters, die matige tot sterke

bijmengingen aan verbrandin gsslakken bevatten.
MM-2 : samengesteld van de donkerbruin tot zwarte bovengrondmonsters, die matige tot sterke

bijmengingen aan puindeeltjes bevatten.
MM-3 : samengesteld van de donkerbruin tot zwarte bovengrondmonsters, die lichte bijmengingen

aan puindeeltjes en sporadisch aan verbrandingsslakken en/ofkooldeeltjes bevatten.
MM-4 : samengesteld van de donkerbruin tot zvüarte bovengrondmonsters, waarin geen

bijzonderheden zijn waargenomen.
MM-5 : samengesteld uit de individuele grondmonsters van de lemige ondergrond
L-6 : separaat onderzocht op basis van textuur; mogelijke oude slootbodem.
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Uitsplitsing MM-1;
6-1- : op basis van 'verbrandingsslakken (matig)'
7-2: op basis van 'verbrandingsslakken (sterk)'
8-2: op basis van 'verbrandingsslakken
t3-'l-: op basis van 'verbrandingsslakken
!9-7: op basis van 'verbrandingsslakken (matig)'

Uitsplitsing MM-3:
MM-6 : ter plaatse van het bos (geen verbrandingsslakken)
MM-7 : op basis van 'verbrandingsslakken (licht)'
MM-S : ter plaatse van de toegangsweg en rondom het pand (geen verbrandingsslakken)

5.7 Analyseresultaten grond en grondwater
In bijlage 3 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen en in bijlage 4 van het grondwater.

De toetsingstabellen van de analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 5. De referentiewaarden voor
grond zijn daar waar mogelijk berekend met een door het laboratorium bepaald percentage lutum en
organische stof. De bepaling van het gehalte aan lutum en organische stof kan achterwegè blijven als
voor toepassing van de bodemtypecorrectie wordt gerekend met de laagste percentages aan lutum en
organische stof (voor beide 2%).
Indien een "kleiner dan (<)" teken vermeld staat bij de uitslag van een analyse, is de aangetroffen
waarde kleiner dan de detectiegrens van het analysetoestel.

In bijlage 6 is de volledige toetsingtabel weergegeven: de wijze van berekening van de diverse
referentiewaarden. De waarden in deze tabel zijn uitgegeven door het Ministerie van VROM.
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In de onderstaande tabel(len) worden de geanalyseerde concentraties aangegeven. De streef-,
toetsings- en interventiewaarden van de grond hebben betrekking op een bodem met bepaalde
organische stof- en lutumpercentages zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd.

Verbinding
MM-1

(mg/kg.ds)
MM-4

(mg/kg.ds)
MM-5

(mg/kg.ds)

Grondmonsters
MM-2 MM-3

(mg/kg.ds) (mg/kg.ds)

Organische stof (% d.s.)
Lutum (% d.s.)
Droge stof (% d.s.)

Metalen
Arseen [As]
Cadmium [Cd]
Chroom [Cr]
Koper [Cu]
Lood [Pb]
Nikkel [Ni]
Zínklznl
Kwik [Hg] (niet vluchtig)

Minerale oiie GC
Mineraie olie C10 - C40

PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(g,h,i)peryleen
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
PAK lOVROM
EOX

6,2
3,7

84,4

5,9
4,2

87,1,

9,5
413

85,4

5,8
6,2
83

2,2
16

85,7

<15 -

2,3 +
18 -

240 +++
180 +
79+

L40 +
0,075 -

47

<0,05 -

0,34
0,04
0,87

<15 -
<0,4 -

t3-
9,5 -
32-
6-

75+
0,064 -

<15 -

<0,4 -
t3-

200 +++
58-

6,3 -
95+

0,1 -

32+

<15 -

<0,4 -

2L-
7,2 '
18-

6,4 -

4't -
0,052 -

<15 -

<0,4 -

44-
7,7 '

<15 -
13-
3t-

<0,04 -

10- <10 - <10

<0,05 -
0,16

0,024
0,34
0,77
0,77

0,1
0,L7

0,1
0,74
!,4 +

<0,2 -

<0,05 -
0,45

0,086
0,84
0,32
0,33

<0,05 -
0,053
0,013

0,13
0,064
0,069
0,042
0,064
0,048
0,053
0,54 -
0,29

<0,05 -

<0,01 -
<0,01 -

<0,02 -
<0,01 -

<0,02 -

<0,02 -

<0,02 -

<0,02 -

<0,02 -
<0,2 -

<0,2 -

0,63
0,4
0,79
0,45

<0,02 -

1,8 +
<0,2 -

0,6

0,19
0,32
0,21,

0,23
3+

<0,2 -

MM-L: 6-7,7 -2,8-,2,73-1,79 -L (5-70 cm-mv)
MM-2: 71.-2,12-1 (5-60 cm-mv)
MM-3: 1-1,,3-1,5-1,9-1,10-1,1. 4-!,75-7,77 -7,78-2,20-'J. (0-100 cm-mv)
MM-4: 1,-2,2-2,4-!,7 -3,8-'J",10 -2,1L-7,73-2,74-2,16 -7 (0-130 cm-mv)
MM-5: L-3,4-3,13-3,74-4,16-4,18-4,20-4 (65-200 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld,
- : onder streefwaarde of detectiegrens, + : tussen streefwaarde en %(S+I),
++ : tussen 14(S+l) en interventiewaarde, +++ : boven interventiewaarde, n.b. niet bepaald.

E
Verkennenil boilemonilerzoek aan Woolilseweg 7 I te Winterswijk pagína 72 van 77



ROUWMA/AT
gr0ep

Verbinding
t-6

(mg/kg.ds)

Grondmonsters

(mg/kg.ds) (mg/kg.ds) (mg/kg.ds)
8-27-26-1 73-1,

(mg/kg.ds)

Organische stof (% d.s.)
Lutum (% d.s.)
Droge stof (% d.s.)

Metalen
Arseen [As]
Cadmium [Cd]
Chroom [Cr]
Koper [Cu]
Lood [Pb]
Nikkel [Ni]
zink [zn]
r,wik [Hg] (niet vluchtig)

Minerale olie GC
Minerale olie C10 - C40

PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzoft)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(g,h,i)peryleen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
PAK 1-O VROM
EOX

2,5
4,4

79,7

2'J. +
<0,4 -

85+
<5-

<15 -

t6+
81 +

<0,04 -

n.b.
n.b.
n.b.

57+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.

n.b

9,5
4,3

n.b.

n.b.
n.b.
n.b.
M+

n.b.
n.b.
n.b.
n.b.

n.b.

9,5
4,3

n.b.

n.b.
n.b.
n.b.

<5
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.

n.b.

9,5
L?

n.b.

9,5
413

n.b.

<10 -

n.b.
n.b.
n.b.
700 +++
n.b.
n.b.
n.b.
n-b.

n.b.

<0,05 -
<0,01- -

<0,01 -
<0,02 -
<0,01 -
<0,02 -
<0,02 -

<0,02 -

<0,02 -
<0,02 -

<0,2 -
<0,2 -

n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n-b.

n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.

n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.

n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.

1-6: 1-6 (170-2OO cm-mv)
6-!'.6-1, (5-50 cm-mv)
7-2:7-2 (40-50 cm-mv)
8-2'.8-2 (30-40 cm-mv)
13-7: 73 -t (30-70 cm-mv)

Verbinding
19-1

(mglkg.ds)

Grondmonsters
MM-6 MM.7

(mg/kg.ds) (mg/kg.ds)
MM-8

(mg/kg.ds)

Organische stof (% d.s.)
Lutum (% d.s.)

Metalen
Koper [Cu]

9,5
4,3

4,2
5,9

20

4,2
5,9

412

5,9

57+ 8 25+

19 -]j 79 -1, (10-40 cm-mv)
MM-6: 1-1, 3-1 (0-50 cm-mv)
MM-7: 5-1, 14-1- (0-50 cm-mv)
MM-8: 9-1, I0-7, 15 -1,, 17 -7, 18-2, 20-1 (0-100 cm-mv)

É
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Grondwatermonster

Verbinding
818/PF1

Fgniter)

Metalen
Arseen [As]
Cadmium [Cd]
Chroom [Cr]
Koper [Cu]
Lood [Pb]
Nikkel [Ni]
ZínklZnl
Kwik [ug]

Aromaten en vluchtige
chlo orkoolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
ortho-Xyleen
meta-/para-Xyleen
Nâftaleen
1,2-Dichloorethaan
cis-1,2-Dichlooretheen
Trichloormethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachloormethaan
(Tetra)
Tetrachlooretheen (Per)
Monochioorbenzeen
1,2-Dichloorbenzeen
1-,3-Dichloorbenzeen
1,4-Dichloorbenzeen
Dichloorbenzenen (som
3)
Xylenen (som 3)

Aromaten (som BTEX)
Vl. chloorkoolw.st. (som
72)

Minerale olie GC

Minerale olie C10 - C40

<10 -

<0,4 -
1,3 +

<10 -
L5-
7'J, -

<20 -
<0,05 -

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

<0,5 -

<0,2 -
0,68 +
<0,2'
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -

<0,2 -

<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2'
<0,6 -

<0,2
<0,8
<2,5

<50

818/PF L: (200-300 cm-mv)

.J

É
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6 SAMENVATTING, CONGLUSIES EN AANBEVETINGEN

6.1 Algemeen
In opdracht van Dhr. H. van Duinen heeft de Rouwmaat Groep, divisie Advies & Bodem op 30 juli 2003
een verkennend bodemonderzoek verricht ter plaatse van het perceel aan Wooldseweg 71 te
Winterswijk (gemeente Winterswijk).

Aanleiding(en) voor het bodemonderzoek zijn:
7. Voorgenomen bouwactiviteiten en herontwikkeling van de locatie,

Doel van dit onderzoek is om de algemene bodemkwaliteit te bepalen ter plaatse van de nieuwbouw
locatie en het te ontwikkelen perceel þestemmingsplanwijziging). Hiermee kan bekeken worden in
hoeverre op het perceel bodemverontreiniging aanwezig is en dit van invloed is op een eventuele
bestemmingsplanwijziging dan wel afgifte van een bouwvergunning.

6.2 Verqrachtingspatroon
De gehele locatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd.
Tijdens het vooronderzoek zijn (in eerste instantie) geen gegevens naar voren gekomen die kunnen
duiden op de aanwezigheid van asbest op ofin de bodem van de onderzoekslocatie. (De aanvullende
informatie met betrekking tot de sloopwerkzaamheden zijn pas tijdens het onderzoek verstrekt.)

6.3 Interpretatieanalyseresultaten
De bovengrond bestaat overwegend uit licht- tot donkerbruin zwart, matig fijn zand (tot circa 160 cm-
mv) en de ondergrond uit licht tot sterk zandige leemlagen variërend van groen- tot donkergrijs in
kleur (tot einde boring 500 cm-mv).

V erkennenil boilemonilerzoek:
Zintuiglijk zijn over de gehele onderzoekslocatie lichte tot sterke bijmengingen aan puin- en/of
kooldeeltjes dan wel verbrandingsslakken \Ã/aargenomen. Tevens is gelet op het voorkomen van
asbest. In boring 10 en 20 zijn vermoedelijk asbesthoudende materialen aangetroffen (respectievelijk
asbestkoord en plaatmateriaal). Verder is visueel op bodem en in het opgeboorde materiaal geen
asbest waargenomen.

Uit de analyseresultaten met betrekking tot de grond kan geconcludeerd worden dat:

Cadmium [Cd], Lood [Pb], Nikkel [Ni], Zink [Zn] en PAK 10 VROM;

ZinkfZnl, Minerale olie C10 - C40 en PAK 10 VROM;

detectiegrens;

concentratie boven de streefwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof;

Uit de analyseresultaten met betrekking tot het grondwater kan geconcludeerd worden dat:

Dichlooretheen.

De hypothese "De gehele locatie is onverdacht" dient verworpen te worden.

De aangetroffen verhoogde gehalten in de grond worden zeer u¡aarschijnlijk veroorzaakt door de
waargenomen antropogene bestandsdelen (verbrandingsslakken, puin-/kooldeeltjes), Het betreffen
dan diffuus verspreide verontreini gingen.
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De sterke koperverontreiniging wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de waargenornen
verbrandingsslakken (en waarschijnlijk niet of in mindere mate door puin-/kooldeeltjes).
Op basis van de analyseresultaten is een nader onderzoek naar de omvang en de herkomst van de
koperverontreiniging noodzakelijk.

Daarnaast is ook nader onderzoek vereist naar de aanwezigheid van asbest.

Voor het aangetroffen licht verhoogde gehalte aan cis-1,2-dichlooretheen in het grondwatermonster is
geen duidelijke verklaring te geven. Wellicht dat deze lichte verhoging te maken heeft met het gebruik
van reinigingsmiddelen op de locatie, die via de vetafscheider op het riool worden geloosd. Mogelijk
kan dit gehalte ook veroorzaakt worden door een bron elders.
Het licht verhoogde gehalten aan cis-1,2-dichlooretheen geeft geen directe aanleiding tot het
uitvoeren van een nader onderzoek"

Het licht verhoogde gehalte chroom in het grondwater weerspiegelt zeer waarschijnlijk de
(natuurlijke) achtergrondwaarde.

Uitsplitsing hoper:
In overleg met de opdrachtgever is een eerste aanzet gedaan om de omvang van de
koperverontreiniging in beeld te brengen middels een uitsplitsing van MM-1 en MM-3 (sterk verhoogde
gehalten aan koper).

Uit de analyseresultaten met betrekking tot de grond lian geconcludeerd worden dat:

Hieruit blijkt dat alleen nog in de bovengrond ter plaatse van boring 7 een sterk verhoogd gehalte aan
koper is aangetroffen. In deze bodemlaag zijn sterke bijmengingen aan verbrandingsslakken
u/aargenomen. Ons inziens is er een duidelijke relatie tussen de koperverontreiniging en de
u/aargenomen verbrandingsslakken, die mogelijk als gevolg van de ophoging uit het verleden in de
bodem terecht zijn gekomen.

Opmerkelijk is dat ter plaatse van boring 6, 13 en 19 (matig verbrandingsslakken) hooguit licht
verhoogde gehalten aan koper zijn aangetroffen.

In MM-4 (incl. grondmonster 7-3) overschrijdt het gehalte aan koper de streefwaarde niet. Hiermee kan
gesteld worden dat de sterke koperverontreiniging zich niet significant in verticale richting heeft
verspreid en zich in de bovengrond zal manifesteren.

Resumerend aan bovenstaande is het vermoeden van een ernstige bodemverontreiniging aanwezig.
Om dit te bevestigen dan wel uit te sluiten dient verder onderzoek naar de omvang en herkomst van
de sterke koperverontreiniging (ter plaatse van boring 7) uitgevoerd te worden. Er kan dan een þetere)
uitspraak gedaan worden omtrent de ernst en urgentie van de verontreiniging.
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6.4 Gonclusie en aanbevelingen bodemonderzoek

De aangetroffen koperverontreiniging (parkeerplaats) en de aanwezigheidvan asbest in de bodem (8L0

en B2gfvormen oné inziens een belemmering voor de eventuele bestemmingsplanwijziging en de
nieuwbouwplannen.

Om een uitspraak te hunnen doen over de ernst en urgentie van de aangetroffen koperverontreiniging
en de aan-/afwezigheid van asbest, is verder onderzoek noodzakelijk.

In verband met de u¡aargenomen asbestdeeltjes is het terrein (gedeeltelijk) asbestverdacht. Het
verdachte deel zal nader onderzocht moeten worden om de asbestverontreiniging in beeld te brengen,
waarmee de ernst van de asbestverontreiniging vastgesteld kan worden.
Teneinde een uitspraak te mogen doen omtrent de af- of aanwezigheid van asbest op het onverdachte
deel zal een verkennend onderzoek uitgevoerd dienen te worden.

De koperverontreiniging zal zich zeer waarschijnlijk beperken tot de bovengrond ter plaatse van de
parkeerplaats.

Indien meer dan 25 m3 grond de interventiewaarde van de desbetreffende stof overschrijdt is sprake
van een ernstige bodemverontreiniging. Er geldt dan een saneringsnoodzaak. Middels een risico-
evaluatie (afleiden humane, ecologische en verspreidingsrisico's) wordt dan de urgentie en zonodig
het tijdstip van saneren bepaald.
Indien minder dan 25 m¡ dè interventiewaarde van de desbetreffende stof overschrijdt is ggen sprake
van een ernstige bodemverontreiniging en geldt geen (directe) saneringsnoodzaak.

Tot slot merken wij op dat bij grondverzetwerkzaamheden de vrijkomende grond niet zonder meer in
het grondverkeer opgenomen kan worden.
Vooi wat betreft de Èoperverontreiniging en mogelijk de asbesthoudende grond, zal de verontreinigde
grond afgevoerd dienen te worden naar een erkende verwerker.
paarnaaõt is de bovengrond van het gehele terrein overwegend licht verontreinigd met diverse
stoffen, v/aardoor deze grond niet zonder restricties elders hergebruikt kan worden.
(Verder verwijzen wij naar onderstaande opmerking 1.)

6.5 Gonclusie en aanbevelingen archeologisch onderzoek

Uit het veldonderzoek blijkt dat het bodemprofiel veelal wel intact is, maar er is niet of nauwelijks een

bouwlanddek aanwezig. Dit is waarschijntijk te wijten aan de slechte geschiktheid voor landbouw,
zodat het terrein pas laat als landbouwgrond in gebruik is genomen. Deze constatering in combinatie
met de zeer geringe hoeveelheid vondsten leidt tot de conclusie, dat het terrein niet intensief
bewoond is geweãst in de latere prehistorie, de Romeinse tijd of de Middeleeuwen. De kans dat bij
graafwerkzaãmheden archeologische resten uit deze perioden worden aangetroffen is zeer gering. De

ãtakken kunnen ruis zijn van een nabijgelegen terrein. Alleen zeer kleine vondsten als een steentijd-
jachtkampje of graven, welke niet of nauwelijks door middel van boringen op te sPoren zijn, zouden
mogelijk áanweiig kunnen zijn. Nader onderzoek met behulp van proefsleuven levert voor de

opsporing van ditioort vondsten ook niet voldoende informatie. Geadviseerd wordt daarom eventuele
graåfwer[zaamheden archeologisch te begeleiden, zodat mogelijke vondsten alsnog gedocumenteerd
kunnen worden. (Het volledige rapport is opgenomen in bijlage 9.)

G

Oomerkinsen:
i") Ëventueel wijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de

grond naar eiders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af
te ,roeren grond overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stortlocatie
gelden. Dele zijn geformuleerd in het Bouwstoffenbesluit dan wel het Actief Bodembeheer. Aanbevolen
wordt dan ook de eindverwerkingslocatie in overleg met het bevoegd gezag vast te stellen.

2) Indien tijdens het veldwerk in de bodem (vermoedelijk) asbesthoudende materialen worden
waargenomen, wordt dit vermeld in de boorbeschrijvingen en komt dit in de conclusies naar voren. Voor
de beþating van de concentratie asbest in de bodem, dient een onderzoek conform de ontwerp NEN 5707

"lnspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem" uitgevoerd te worden.
3) Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de

grondwaterkwaliteit de lozin gsnormen overschrijdt.
4) óezien het verkennende karalter van dit onderzoek is het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is

uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.
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SITUATIETEKENING MET BOORLOCATIES
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Verkennend bodemonderzoek,
t.p.v. het perceel aan de
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i.o.v. Dhr. H. van Duinen
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1

o
2

VERKLARING:

= toekomstige bebouwing

= voomalige bebouwing

O : boring tot circa 1,0 m-mv

a = boring tot circa 2,0 m-mv

O : bo¡irìg tot circa 5,0 m-mv

It = peitbuis
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leem/siltig
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veen/hum

: mineraala

Overig
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looooool
loP oo o ¿J

Ftr..:r?.-l
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l'-': :: .'.!:.'l
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m

Ongeroerd
monster

Blinde buis

Klei-afdichting
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Roúwñâal Groep, d¡v¡sie

Á-x
23194

LædiC, -.D"ñs"

Bootrrmã

30-7-03

Globâle grondwâterstând

gehele localie

Maa¡veldhægteEeschrljv€r
l.Huls

Pro¡ætnåsm Boonummer
Wooldsêweg 71 W¡nlerswijk B 1

Bærmethde
Ëdelmanboor

Eoorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-

^ ¿.e^ck

Måt¡g fùn zând, licht humeus, licht silt¡g.; Pui¡ (ìicht). Planlenresten-0m

-1m
120-140; Leem, ste¡k zandig.; Ste*

-2m

-3m

-5m

X

X

1-1

1-2

mstiq humeus, malis siltis.; Mosel¡ik oude

ROUWMAAT

23198

Beschr¡¡vêr
T.Huls

Projednaãm B@mummer
Woolds#eg 71 WinterswÙk B 3

Boorlima B6rmdhode
RouwmåatGræp,div¡s¡e Edelmanboor

Læd¡e
gehde locât¡e

Detuh
30-7-03

Maaiveldhqle Globâlegrondwdêrdand

Boorprofiel getekend volg€ns NEN 5104

Bodem- Bodem-

-0m

m.,

0-50; Matig fún zônd, licht humeus, licht sillig-; Puin (licht). Plantenresten
(licht).; Kl€ur: donksbruintuai

-1ñ

-2ñ

-3m

*5m

23198
Boornummer

gehele localie
Dâtum
30-7-037l Winlerswijk B 2

Beschrljver
T.Huls

B@frrma Boohethde
RoMaat Gro€p. divisie Edelmanboor

Maaiveldhqle Globâleg¡ondwaterstâhd

Eoorprofrel getekend voìgens NEN 5104

Bodem- Bôdem-
môñstê. ondêzoêk

H;;

0-30; Matig fûn zand, l¡cht sill¡g.i ljzero€rhoudend (l) i Kleur: lichlbruin

3G50: Matig ftn zand, licht humeus. licht silt¡g.; Vuursteên, g€ro€rd.:

-1m

-2m

-3m

-4m

-5h

23194
Prcjdnâam Bærnummer
Woolds€weg 71 Winterswùk B 4 gehele locdie

Datum
30-7-03

seschdver
T Huls

8æñrmâ
RouwmââtGroep, d¡visie Edelmanboor

Maalveldhoogtê Olôbalegrontuâterdând

Boorprofêl getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bod€m-

-Om

x",
0-30: Mãtig fijn zand, l¡cht humeus, licht silt¡g.ì Planlenresten (lichl).;
Kleuri donk€òru¡dMd

44

-2m

250-500; Leem, lichl zandig.; Kleúr: donkergrijs

-3m

-Sm

c



Projêctnaâm Eoornummer
Wooldsseg 71 Winterswûk B 5

Globale grondwaterstând

geh€le localie

MâalveldhqteBeschrljver
LHuls

Datuh
30-7-03

Bæñ¡ma Bootmethode
RowmaatGroep,d¡visie Ed€lmånboor

Boorprofel g€tek€ñd volgens NEN 5104

Bodem- Aodem'
mñn.l,r 

^ñdÞrôÞk

0-50; Malig frjn zand, licht humeus, licht sillig-; Verbrandingsslãkkeñ
(lichl). glas. Puin (licht).; Kleur: donkerbruin/ead

50-80; Mal¡g ftn zând, l¡cht humeus, lichl siltig.; Kleur: donk€rbruin/ead

8&100i Leem, licht zand¡q.; ljzeroerhoudende zandsporen-ì Kleur:
gro€ngrÙs

-0m

-1m

-2m

-3m

-5ñ

5-1

ROUWMA/AT

Projèdcde Prcidneâm
2319A Wooldsfleg

B@rîummer
71 Winlerswi¡k B 7 qehele locat¡e

D¿tum
30-7-03

B$chr¡ivêr goohethd€ Globâlê grondwãtêrl¿nd
l.Huls Rowmaàt Groep, divjsie

Boorprofrel gdekend volgeñs NÊN 5104

Aodem- godem-
ñâñd.. ññd.tõâk

-0m
7-1

7:2

X".
-1ñ

-2m

-3m

-5m

23198 g€he!e locat¡e
Ddum
30-7-03Winlerswijk B I

Bêschrijver
T.Huls

Bæñrh¡
Rowmåat Groep, divis¡e

gærñethde
Édêlmanboor

Maå¡vêHhæle Globâlegrondwatetstand

Boorprofrel gdekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
hññ.têr ôñdÞtôêk

-0m

X"'
Þ<t8-2 l¡cht huñeus, licht sinig.;

El8-3

-1m

9roengnJs

-2m

-3h

-5m

23198 Wiñterswijk I 6

Bæffirmâ
Rowhaãt Groep, divisie

Bæchrùver
T.Hu¡s

Locatie

Mââiveldhoogtê Globelegrondwaterstand

Oetum
30-7-03

B@rmêthode
Edelmanboo.

Boorprofrel gdekend vôlgens NEN 5104

Bodêm- Bodeñ-

0m

x",

2m

m
fûn zand, licht s¡ltig.; G€roerd. Puin (licht).; Kleurl

(lichl) Purn (licht).; Kleur donkerbruin/ilàd



Globale grondwalerstend

71 Winlerswijk B I gehele locåt¡e

Booúrma
Rouwmãat Groêp, divis¡e

gêEchruver
T Huls

Datum
30-7-03

Boormethde
Ed€lmâñboor

Boorprofel setekênd volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monsl€r ondezoek

-0m

-1m

-2m

-3m

-5h

X-

ROUWMAAT

P.oiêdcde Prcjætneâm
23198 Wooldswq g€hele iocatie

Ma¡iveldhqte

Dlum
3G7-0371 Winterswûk 811

Bê6chriv€r
T Huls

B@rl¡rmå
Roumaat Groep, dtuisie

goormethdê
Ed6lm¿nboor

Gbbaþ grondwaterlt€nd

Booerofiel gdek€nd volg€ns NEN 5104

Bod€m- Bodem-
monster ondezÕèk

1t-1

112

0-30; Mal¡g fùn zand, licht humeus. licht silÌ¡g.; Plant€nresteñ (licht).;
Kleur: donkerbru¡nfual

3G50i Malig ftñ zând, licht humeus, licht s¡llig.; GeslâäK ivm puin,
sleentjes. Puin (sterk).; Kleur donkerbruintuad

-1m

-2m

P'ojedcode P'ojdnåãm
23198 Woôldseweg

Dâtum
30-7-0371 W¡ñterswijk 810

Beschrûvêr Boorfirmå
Româat Groep, divjsie Édehanboor

Maâiveldhoogte Globâlêgrondwâlêrslând
T.Huls

BoorproÍel gelekend volgens NEN 5104

Eodem- Eodem-

-0m

10-1

10-2

fún zând, licht humeus, licht sillìg.; Kleür:

Leem, matig zandìg.i ljz€roerhoudendezandsporen.; Kleur:

-2ñ

-3m

-5m

23198
Projd¡aam B6mummer
Wooldsûeg 71 W¡nteßwtk 812

Datum
30-7-03

B*chdjwr Bæilrmå
Rowmaat Groep, d¡visle

Aoormethde
Edehanboor

Mealveldh@gilê Globalêgþndwâterst.nd
f.Huls

Boorprofel g€tekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-

-0m
fùn zand, licht humeus. l¡cht sihig.; Puin lmatig).r Kl€ur:

12-1

Matig fún zând, lichl sill¡g.; Ijzeroerhoudènd (l)-; Klê!r: l¡chtbruin

-1m

-2m

-3m

-5m

Í



23194

Beschrljver
l-Huls

Projdnaâm 8ørnummer
Woolds$eg 71 Wintersfrjk 813

Globele qrondwâlersta¡dBæffrma

gehel€ locatie

Maalveldhæstê

Dalum
3G7-03

B@rmdhode
Edelmanboor

Boorprofel getekend volgens NEN 5l04

Bodem- Bodsm-
monster ondeuoek

30-70; Mâtìg frñ zâ¡d, licht humeus, licht s¡ltig.; Verbrândiñgsslakke¡
(malig). Kooldeeltjes (lichU. Puin (lichl).; Kleur: donkerbruideâd

70-130; Mallg fùn zand, licht humeus, licht sillig.; Plantenreslen (licht).;
Kleur: donkerbrüìn/Mn

-0m

-1m

Læm, lichl zandig.; ljzeroerhoudênde zandsporen.; Kleur:

-2m

-3m

-5m

13-1

13-2

I 3-3

ROUWMA/AT

23194
Læd¡ê
gehelê locat¡e

M.rlvêldhoqte

D.tum
30-7-0371 W¡nterswik 815

Beschr¡jvêr
f.H0ls

Bæñrm¡
Rowmaât Grosp, div¡si€

Bærmdhde
Edelmanboor

Globale grondwaterd¡nd

Eoorprofi€l gelekend volgens NEN 51ø

Bodem- Bodem-
moñster ondezoek

-0m

m,-

roodbruin

-2m

-3m

-5m

23198
Projæt¡aam Boornumm€r
Wooldsewq 71 Winterswijk 814

Locål¡e Dalum
30"7-03

Beschrijvêr Booúrm¿ Bôormêthde
RouwmaâtGroep,d¡v¡sìe Edelmanboor

Globâle grondwåtêrstand
T.Hu¡s

Boorprofel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monstêr ondêzoek

-0m
14-1 Kleur:

14-2
Kleur

Malig f,jn zañd, l¡cht huheus, licht s¡llig.; Plãnt€nreslen (licht).ì

-1m
80-130; Matig fùn zand, l¡cht s¡llig.; ljzeroerhoudend (m), eânê vegen.;
Klêur lichtÍoodbruin

14-3

Leem, lichtzandig.; ljzeroerhoudende zandsporeñ.; Kleur:

14-4

-2m

-3m

23198
Proidn¿¡n Bærnumrer
Wooldsweg 7l W¡ntersüjk 816 gehele localie

Ms¡ivêldhægte

Odum
30-7-03

&schrliver
f.Huls

Booilrñâ
Roumaat Groep, dMsi€ Ed6lñâñboo¡

Glôbale grondwâtersbnd

Boorprofiel getekend volg€ns NEN 5104

Bodem- Eodem-
moñster ôndezoêk

-0m

16-1

162

16-3

16J

zand, iichi humeus, l¡cht sill¡g.t Plantenresten (licht).;

-1m

120-14O1 fùn zand, l¡cht siltig.; ljzeroerhoudend (m).; Kleur:

-2ñ

-3m

-5m

Í
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Anorganische verbindingen

De streefwaarden, interventiewaarden en indicatieve niveaus voor metalen en arseen, met uitzondering van
antimoon, molybdeen, seleen, tellurium, thallium en zilver zijn afhankelijk van het Ìutumgehalte en/of het
organische stofgehalte.
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de in de tabellen opgenomen waarden voor een

standaard bodem omgerekend naar de waarden voor de betreffende bodem, gebruik makende van de voor de

gemeten gehalten aan organische stof (het gewichtspercentage gloeiverlies betrokken op het totale drooggewicht
van de grond) en lutum (het gewichtspercentage minerale delen met een diameter kleiner dan 2 pm betrokken op
het totale drooggewicht van de grond).
De omgerekende waarden kunnen vervolgens met de gemeten gehalten worden vergeleken.

Bij de omrekening voor metalen kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemcorrectieformule:

(Sw,lw)b = (Sw,lw)"b x [(A+(B x %lutum) + (C x %organische stof)) / ((A + (B x 25) + (C x 10))]

waarln:
(sw,nÀ4,
(sw,i\À4.b

%lutum
%organische stof
A,BenC =

Stof

Streefwaarde of interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg)

Streefwaarde of interventiewaarden voor de standaardbodem (mg/kg)

Gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem
Gemeten percentage organische stofin de te beoordeien bodem

Stofafhankelijke constanten voor metalen (tabel 2)

Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de formule (1) interventiewaarde (ib en Ist)
vervangen door streefwaarde.

TABEL 2 stofafhankelijke constante metalen

B^
Arseen
Barium
Beryllium
Cadmium
Chroom
cobaltl
Koper
Kwik
Lood
Nikkel
Tin
Vanadium
Zínk

15

30

8

0,4

2

15

0,2

1-0

4

12

50

0,4

5

no

0,007

2

0,28

0,6

0,0034

1.

1.

0,6

1,,2

J

0,4

0

0

50

50

o,o2L

0

U

0,6

0,001.7

1

0

0

0

r,)
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= Streefwaarde of interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (rn/kg)

= Streefwaarde of interventiewaarden voor de standaardbodem (mg/kg)

= Gemeten percentage organische stof in de te beoordeien bodem

orsanische verbindineen

De streefwaarden, interventiewaarden en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging voor organische
verbindingen zijn afhankelijk van het organische stofgehalte van de bodem. Bij de omrekening voor organische
verbindingen, met uitzondering van PAK's, kan gebruik gemaakt worden van de voÌgende
bo d emtype correcti eformule :

(SW,lW)b = (SW,lW)"b x (%organische stof / 10)

waarin:
(sw,r\ 4b
(sw,iw),b
%organische stof

Voor de streefwaarde en interventiewaarde voor PAK's wordt geen bodemtypecorrectie voor de bodems met een

organisch stofgehalte totí:O% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bodems met
een organisch stofgehalte tot 10% wordt een waarde van L respectievetijk aO mg/kg ds en voor bodems met een

organisch stofgehalte vanaf 30% een waarde van 3 respecLievelijk 120 mg/kg ds gehanteerd.

Tussen de 70% en 30% organische stof kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule:

(SW)b = 1 X (% organische stof/1O) (lW)b = 40 X (% organische stof/10)

waarin:
(Sw), = Streefwaarde geidend voor de te beoordelen bodem (m/kg)
(lw)"t = Interventiewaarden voor de standaardbodem (mg/kg)

Voor toepassing van bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in formule (1) interventiewaarde (lb en Ist)

vervangen door streefwaarde.

E
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Toesepaste normen fbehalve voor laboratoriumonderzoek

NEN 5104

NEN 5730

NVN 5725

NVN 5740

NPR 5741

NPR 6616

NEN 5742

NEN 5743

NËN 5744

NEN 5745

NPR 5746

NEN 5751

NEN 5733

NËN 5766

NEN 5861

NEN-EN-ISO
5667-3

NEN.ISO
7888

Geotechniek
Bodem

Bodem

Bodem

Bodem

Water en
slib
Bodem

Bodem

Bodem

Bodem

Bodem

Bodem

Bodem

Bodem

Milieu
Water

Water

Classificatie van onverharde grondmonsters
Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische parameters in grond

Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, orienterend 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 viuchtige organische verbindingen en
fysisch/chemische bodemkenmerken.
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 gondwater t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen.
Richtlijnen voor de conservering en behandeling van grondwatermonsters in het
veld.
Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische analyses

Bepaling van de korreigrootte m.b.v. zeef en pipet
Plaatsing van peilbuizen en bepaling van stijghoogten van grondwater in de
Verzadigde zone
Procedures voor monsteroverdracht (in voorbereiding)
Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en behandeling van
monsters
Bepaiing van het elektrisch geleidingsvermogen

c

I

I
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Kwaliteitsgegevens analyses

Een maat voor de betrouwbaarheid van analyseresultaten is de nauwkeurigheid van analyseresultaten. Deze

nauwkeurigheid kan worden gekwantificeerd door gebruik te maken van een tweetal begrippen: juistheid en
precisie. 'Juistheid' betekent in dit verband het verschil tussen het gevonden analyseresultaat en de 'ware waarde',

Het verschil wordt ook wel aangeduid met de termen 'systematische afwijking' of 'terugvinding'.
'Precisie'betekent in dit verbanã de mate van overeenstemming tussen meetwaarden bij herhaalde metingen, ook

wel aangeduid met de termen 'herhaalbaarheid', 'repoduceerbaarheid' of 'relatieve standaarddeviatie (r.s'd.)'.

De r.s.d. van elke anaiysemethode is hieronder in de tabel aangegeven. Aan de hand van deze gegevens kan
bepaald worden in hoeverre een aangetroffen overschrijding verwaarloosd kan worden.

Bij het STERLAB Envirolab b.v. te Oosterhout is als maat voor de standaarddeviatie van de analyses uitgegaan van
de binnenlabreproduceerbaarheid van de gehele analyse overhetjaar 2000.

NEN-grond

Component Binnenlabproduceerbaarheid %

Arseen
Cadmium
Chroom
Koper
Nikkel
Lood
Zink
Kwik
EOX

Mineraie oÌie

PAK.S

Lutum
Organische stof

5,0

4,2

4,3

5,7

5,6

o,¿

6,4

7,9

20,4

L4,7

8,9

4,7

4,6

NEN-grondwater

Component Binneniabproduceerbaarheid %

Arseen
Cadmium
Chroom
Koper
Nikkel
Lood
Zink
Kwik
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen
Vluchtige gehalo geneerde koolwaterstoffen
Minerale olie

4,3

2,s

3,8

2,6

3,1,

3,4

2,9

6,0

15

1-5

8,6

G
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Archeoloeische Inventarisatie
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Archeologische inventarisatie

N.M. Prangsma

Naar aanleiding van de plannen voor eventuele nieuwbouw op het terrein van restaurant Wamelink aan
de Wooldseweg te Winterswijk zijn boringen verricht ten behoeve van milieukundig onderzoek. Aangezien
ook voor een archeologische inventarisatie meestal gebruik wordt gemaakt van boringen, is dit werk
gecombineerd. De archeologische inventarisatie bestaat uit twee delen: een bureauonderzoek en een
veldonderzoek. Het veldonderzoek is uitgevoerd op 30 juli, het bureauonderzoek in de dagen daarvoor.

Bureauonderzoek

Om de archeologische waarde van het gebied vast te stellen is gebruik gemaakt van de geomorfologische
kaart, de bodemkaart, de historische kaart, de indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW) en de
archeologische databestanden van het Archeologisch lnformatie Systeem (ARCHIS).

Winterswijk ligt op het Oost-Nederlandse plateau, een gebied dat gevormd wordt door relatief hoge
plateauresten en relatief lage dalen, die zijn opgevuld met dekzanden. Ook op de hogere delen is soms
een dunne laag dekzand afgezet. Het onderzoeksgebied zelf is op de geomorfologische kaart te vinden
op een plateauachtige vereffeningsrest met in de directe omgeving dekzandruggen. Op deze
geomorfologische eenheden kan een oud bouwlanddek zijn ontstaan. Op de bodemkaart is het gebied als
niet gekarteerd aangegeven, maar het ligt tegen een gebied met een veldpodzolgrond in lemig fijn zand
aan. Deze bodem vormt zich in zeer arm zand. ln de omgeving zijn enkele kleine "eenmansesjes", ook
wel kampen genoemd, aangegeven. Veldonderzoek zal moeten uitwijzen of in het onderzoeksgebied ook
een dergelijk oud bouwlanddek aanwezig is. Op de historische kaart van 1830-1855 is het gebied als
bouwland aangegeven gelegen direct naast een boerderij met de naam Wamelink.
Een es is oorspronkelijk een gemeenschappelijk bouwland. Een boerengemeenschap nam gronden in
gebruik, die zeer geschikt werden geacht voor landbouw. Meestal betreft dat de hogere dekzandruggen of
dekzandeilanden. Op deze gronden ontstond, soms alvanaf de Vroege Middeleeuwen, door langdurige
bemesting met plaggen en bosstrooisel uit de potstal een dek. Op dezelfde manier zijn ook de kleinere
eenmansessen of kampen ontstaan. Deze liggen vaak op iets minder gunstige locaties.
Essen blijken vaak archeologische sporen te herbergen. De pre- en protohistorische boeren maakten
vaak dezelfde locatiekeuzes als hun middeleeuwse collega's. Door de afdekking zijn oudere
archeologische sporen onder essen vaak goed bewaard gebleven.
Ca. 750 m ten zuiden van het gebied ligt het beekdal van de Boven Slinge, ca. 600 m ten oosten van het
gebied ligt het dal van de Whemerbeek. De Whemerbeek is in de Middeleeuwen (12"113" eeuw)
afgedamd, waardoor tegenwoordig nog slechts een klein stroompje overgebleven is.' Ca, 500 m van het
terrein is op de historische kaart ook een klein naamloos stroompje te zien, dat afwatert in de Boven
Slinge. Tegenwoordig bestaat deze waterloop niet meer. Voor de prehistorische jager is de locatie te
midden van drie beekdalen op relatief korte afstand interessant. ln beekdalen kan zich jachtwild
ophouden.
Tegenwoordig is op het terrein een horecagelegenheid gevestigd met een parkeerterrein, een plantsoen
en een bosje rondom. Mogelijk heeft de aanleg hiervan eventuele archeologische resten verstoord.

ln de directe omgeving van het onderzoeksgebied zijn vondstmeldingen gedaan van een vuurstenen
pijlpunt (ARCHIS-nr. 3684) en een vuurstenen kling, beide daterend uit het Neolithicum.'Op de
nabijgelegen Eelinkes, tussen Wamelink en de Whemerbeek, zijn bij opgravingen sporen gevonden van
zeker twee erven van rond het begin van de jaartelling. Vermoed wordt dat er nog een of twee erven in de
ondergrond zijn blijven liggen.' Bovendien zijn sporen gevonden van kortstondig gebruik van het terrein
als pleisterplaats voor Mesolithische jagers-verzamelaars.

1 Van der Velde 2000
' Scholte Lubberink 1998, cat.nr. 16 en 65
3 Van der Velde 2000



ln de wijdere omgeving van het terrein zijn vondstmeldingen gedaan uit zeer uiteenlopende perioden.
Vele daarvan betreffen vondsten in het centrum van Winterswijk, dat een oude kern heeft daterend uit de
Vroege Middeleeuwen.

Op grond van de vondsten van vuursteen en sporen uit de Steentijd in de omgeving kunnen vondsten uit
deze periode verwacht worden. Deze vondsten zijn echter zeer moeilijk door middel van boringen vast te
stellen. Ook uit de latere prehistorie en uit de Romeinse tijd en Middeleeuwen kunnen sporen van
bewoning aanwezig zijn. Het terrein was echter weinig geschikt als landbouwgrond vanwege het arme
zand. lndien op het terrein een esdek aanwezig is, is de kans groot, dat dergelijke sporen redelijk goed
bewaard zijn gebleven. Zonder esdek is de kans daarop klein.

Veldonderzoek
ln het veldonderzoek zijn 20 boringen gezet met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm of, waar
mogelijk, met een boor met een diameter van 12 cm. De boringen zijn tot 1m diep gezet, in enkele
gevallen tot 2 m diep, tenzij ondoordringbaar puin verder boren onmogelijk maakte (zie boorstaten). De
grond waarin eventuele vondsten te verwachten waren is droog gezeefd over een zeef met een
maaswijdte van 4 mm.
ln boring 1 en 2 werden twee stukjes vuursteen aangetroffen op resp. 1,30 en 0,40 m onder maaiveld.
Beide stukjes kunnen als natuurlijke brokjes worden beschouwd. ln boring 1 in het stuk afkomstig uit een
sterk zandige leemlaag onder het dekzand. Het stukje uit boring 2 is afkomstig uit een donkere, geroerde
laag onder een ophogingslaag. ln boring 5 en I zijn twee brokjes slak gevonden, afkomstig van een
ovenwand. Beide zijn aangetroffen in het donkere bovenste deel van het oorspronkelijke bodemprofiel.
Op veel plaatsen is de grond recentelijk (in de 20" eeuw) opgehoogd. Dit kan waarschijnlijk gerelateerd
worden aan de bouw van het restaurant en de aanleg van het plantsoen en de parkeerplaats. Het
oorspronkelijke bodemprofiel is daarbij meestal intact gebleven. ln de boringen direct ten noorden en
oosten van het restaurant (boring 18 en 20) is de bodem diep verstoord. Hier is van het oorspronkelijke
bodemprofiel niets meer over. Ook in boring 2 is sprake van ophoging en verstoring van het oude
bodemprofiel: de boring is geplaatst in de inrit van het scoutingterrein.
De ondergrond bestaat uit leem afgedekt met een laag dekzand van ongeveer 1 tot 1,5 m. ln het dekzand
is op acht plaatsen een podzolbodem ontwikkeld (boring 4, 6, 8, 9, 14, 15, 16 en 17), enkele boringen
lieten een venige of sterk humeuze laag zien en een'nat'bodemprofiel (boring 3,7 en 10). Hier zal een
zeer lokale nattere plek gelegen hebben. Gezien de ligging van deze boringen is een relatie tot een
beekje zeer onwaarschijnlijk. Slechts in boring 14 is een dun bouwlanddek (ca. 0,60 m) waargenomen.
Mogelijk is ook in boring 1 , 3, 5 en 16 sprake van een dun bouwlanddek. Deze boringen liggen verspreid
langs de randen van het terrein.

Conclusie en advies
Uit het veldonderzoek blijkt dat het bodemprofiel veelal wel intact is, maar er is niet of nauwelijks een
bouwlanddek aanwezig. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de slechte geschiktheid voor landbouw, zodat
het terrein pas laat als landbouwgrond in gebruik is genomen. Deze constatering in combinatie met de
zeer geringe hoeveelheid vondsten leidt tot de conclusie, dat het terrein niet intensief bewoond is geweest
in de latere prehistorie, de Romeinse tijd of de Middeleeuwen. De kans dat bij graafwerkzaamheden
archeologische resten uit deze perioden worden aangetroffen is zeer gering. De slakken kunnen ruis zijn
van een nabijgelegen terrein. Alleen zeer kleine vondsten als een steentijd-jachtkampje of graven, welke
niet of nauwelijks door middel van boringen op te sporen zijn, zouden mogelijk aanwezig kunnen zijn,
Nader onderzoek met behulp van proefsleuven levert voor de opsporing van dit soort vondsten ook niet
voldoende informatie. Geadviseerd wordt daarom eventuele graafwerkzaamheden archeologisch te
begeleiden, zodat mogelijke vondsten alsnog gedocumenteerd kunnen worden.
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Groenlo, 2 september 2016 

 

Betreft  : Aanvullende motivering  

Project  : Wamelinkweg 16 en 18 Winterswijk  

Ons kenmerk : 100498/NLO 
 
 
 
Geachte heer Van Duinen, 
 
Bij de beoordeling van de toelichting bestemmingsplan heeft de Omgevingsdienst Achterhoek in een 
brief van d.d. 16-06-2016 gereageerd op de 'bodemparagraaf'. Zij stellen dat er een aanvullende 
motivering noodzakelijk is, om aan te tonen dat de bodemkwaliteit voldoet voor de eisen van de 
toekomstige functie. Aan de hand van beschikbare bodeminformatie of het feitelijk uitvoeren van een 
bodemonderzoek wordt vastgesteld of de bodemkwaliteit geschikt is voor de toekomstige 
bestemming. Mocht de bodemkwaliteit niet geschikt blijken, dan moet worden aangetoond dat de 
noodzakelijke (sanerings-) maatregelen financieel haalbaar zijn.  
 
Uit de inhoudelijke toets blijkt dat de volgende aspecten niet voldoen: 

 Niet alle beschikbare bodeminformatie van de betreffende locatie is verzameld en beoordeeld; 
 Het genoemde onderzoek uit 2003 is verouderd; 
 In algemene zin ontbreekt in de paragraaf de afweging of uit de beschikbare bodeminformatie 

blijkt dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de toekomstige functie (wonen) of dat er nog 
saneringsmaatregelen nodig zijn.  

 
Een aanvullende motivatie is noodzakelijk en hierin dienen de bovengenoemde punten te worden 
aangevuld. Milieutechniek Rouwmaat beschikt in haar archief over verschillende bodemonderzoeken 
en saneringsrapporten. In deze briefrapportage wordt een overzicht gegeven van de reeds bekende 
informatie, alsmede een overzicht van de historie van de locaties waar de woningen gepland staan.  
 
In de bijlage treft u in bijlage 1 een historisch onderzoek aan van de locatie. Hierin staat de historie 
beschreven, alsmede alle uitgevoerde onderzoeken en saneringen welke bij Milieutechniek Rouwmaat 
bekend zijn. In bijlage 2 is een overzichtstekening opgenomen van de bouwlocatie en de 
ontgravingscontour van de sanering aan de Wooldseweg 71. In bijlage 3 is het verkennend onderzoek 
uit 2003 opgenomen, in bijlage 4 het verkennend onderzoek asbest in bodem uit 2011, in bijlage 5 het 
nader onderzoek van Jabor uit 2012 en in bijlage 6 het aanvullend onderzoek van Rouwmaat uit 2012. 
Tenslotte is in bijlage 7 het besluit instemming evaluatieverslag van de sanering aan de Wooldseweg 
71 opgenomen. 
 
 
 
 

De heer van Duinen 
T.a.v. De heer H. van Duinen  
Wilhelminastraat 23-2 
7101 CM  WINTERSWIJK 
 
 



 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Nico Looman 

Manager Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. 
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Bijlage 5:  Nader bodemonderzoek Jabor 2012 

Bijlage 6:  Aanvullend onderzoek Rouwmaat 2012 

Bijlage 7:  Besluit instemming evaluatieverslag sanering Wooldseweg 71 
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 Historisch bodemonderzoek 
Wamelinkweg 16-18 
te Winterswijk 
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1 INLEIDING 

In opdracht van dhr. Van Duinen heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv een historisch vooronderzoek 
verricht ter plaatse van een perceel aan de Wamelinkweg 16-18 te Winterswijk. 
 
Aanleiding voor het vooronderzoek is het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Doel van dit onderzoek 
is om te bepalen of op basis van eerdere onderzoeken kan worden aangetoond of de bodemkwaliteit 
voldoet aan de eisen voor de toekomstige bestemming en of er en aanleiding bestaat voor het uitvoeren van 
een bodemonderzoek conform de NEN5740. Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN5725:2009 
"Bodem- Landbodem - strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". 
 
In eerste instantie zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek, verzameld op 
basisniveau. Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de aangrenzende 
terreinen (maximaal tot 50 meter afstand). 
 
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
- informatie provinciaal bodemloket 
- informatie van de opdrachtgever 
- locatie inspectie 
- informatie informatiesite www.topotijdreis.nl 
- voorgaande onderzoeken 



 

2 HISTORISCH ONDERZOEK 

2.1 Locatie specifieke informatie 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Wamelinkweg 16-18 te Winterswijk.  
 
Omschrijving van de onderzoekslocatie 
De locatie is gelegen naast Wooldseweg 71 (Wok Wamelink). De locatie is in gebruik als grasland en bos. 
De opdrachtgever is voornemens ter plaatse een tweetal woningen te realiseren. 
 
Afbeelding: Overzicht onderzoekslocatie 

 
Afbeelding 1: Overzicht onderzoekslocatie 
 
Historisch gebruik 
Uit informatie van de opdrachtgever blijkt dat er in het verleden geen activiteiten op de locatie hebben 
plaatsgevonden welke de locatie verdacht maken voor een mogelijke bodemverontreiniging. Dit beeld wordt 
bevestigd door het bodemloket. 
 
Afbeelding: bodemloket 

 
 
Op de locatie heeft een klein schuurtje gestaan. Deze is in de afgelopen jaren gesloopt. Verder heeft er voor 
zover bekend nooit bebouwing op de locatie gestaan. Dit beeld wordt bevestigd door de topografische 
kaarten welke in te zien zijn via www.topotijdreis.nl. In onderstaand overzicht staat van verschillende 
periodes de topografische kaarten weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Afbeeldingen topotijdreis 

        
1885         1927 
 
Op de bovengenoemde kaarten is te zien dat er sinds 1885 bebouwing is te zien op de locatie waar nu 
Wok-Wamelink is gevestigd. Op de onderzoekslocatie is enkel het genoemde schuurtje te zien. 
 

         
1928          1935 
 
Vanaf 1928 is de huidige bebouwing van de Wooldseweg 71 zichtbaar. Op de huidige onderzoekslocatie is 
nog niet veranderd. 
 

          
1936         2015 
 
Sinds 1936 is de bebouwing op de huidige onderzoekslocatie niet meer zichtbaar. Sinds dit jaar is de 
huidige bebouwing aan de Wooldseweg 71 volledig te zien in de vorm zoals die nu ook aanwezig is. In de 
loop van de jaren is deze nog uitgebreid tot zoals weergegeven in de situatie van 2015. Op de huidige 
onderzoekslocatie is nog steeds in zeer beperkte mate een bouwwerk te zien.  
 
 
 



 

Verhardingen, ophogingen, calamiteiten 
Het terrein is niet verhard. Het terrein is niet opgehoogd. Op de locatie hebben zich in het verleden, voor 
zover bekend, geen calamiteiten voorgedaan.  
 
Asbest 
Bij een terreininspectie zijn geen asbest verdachte materialen aangetroffen. Op de asbestkansenkaart wordt 
de locatie aangemerkt als een locatie met een lage kans op het voorkomen van asbest. De vml. bebouwing 
op de locatie bevatte geen zichtbaar asbest.  
 
Afbeelding: asbestkansenkaart 

 
 
In het verleden is op de locatie bij een bodemonderzoek wel een stukje asbest aangetroffen. Hier wordt in 
paragraaf 2.2 verder op ingegaan. 
 
2.2 Voorgaande bodemonderzoeken 

Op de locatie en de directe omgeving hebben in het verleden meerdere bodemonderzoeken 
plaatsgevonden.  
 
In 2003 is er door Rouwmaat Groep, divisie advies en bodem, een gecombineerd verkennend 
bodemonderzoek conform de NEN5740 en archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit rapport is 
gerapporteerd onder projectnummer AB.23198. Dit betrof een onderzoek van de locatie Wooldseweg 71, 
waar de huidige onderzoekslocatie toen nog deel van uitmaakte.  
 
Afbeelding: Onderzoekslocatie met boorpunten 2003 

 
 
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er ter plaatse van de huidige Wok-Wamelink bijmenging met 
verbrandingsslakken, puin- en kooldeeltjes aangetroffen. Ter plaatse zijn hier sterk verhoogde gehalten 
koper aangetroffen. Na aanvullend onderzoek is gebleken dat de sterke koperverontreiniging enkel ter 
plaatse van boring 7 is aangetroffen. Tevens is bij de boringen B10 en B20 asbest aangetroffen. Er wordt 
geadviseerd om een asbestonderzoek conform de NEN5707 uit te voeren.  
 
In maart 2011 is er op de huidige onderzoekslocatie door Ecopart b.v. een verkennend asbestonderzoek 
conform de NEN5707 uitgevoerd onder projectnummer 15340. In onderstaande afbeelding is de 
situatietekening met de monsternamepunten uit dit onderzoek weergegeven. 



 

Afbeelding: Onderzoekslocatie met boorpunten 2011 

 
 
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er ter plaatse van het gat AG2 een gehalte asbest is 
aangetroffen van 88,29 mg/kg d.s. gewogen. Dit betrof hechtgebonden Chrysotiel. Op de rest van de locatie 
is geen asbest aangetroffen. Omdat er slecht op 1 plaats asbest is aangetroffen en het gehalte de 
interventiewaarde van 100 mg/kg niet overschrijd, is er geen sprake van een ernstig geval van 
bodemverontreiniging. De spot met visueel zichtbaar asbest ter plaatse van gat AG2 dient te worden 
verwijderd.  
 
In opdracht van dhr. H. van Duinen is derhalve op 8 oktober 2015 door Aannemersbedrijf Rouwmaat 
Groenlo b.v. de spot ontgraven en de vrijkomende grond is afgevoerd naar Recycling Rouwmaat Groenlo 
b.v. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken is de grond als klasse industrie ingenomen onder de 
BRL9335. In totaal is er 6,34 ton afgevoerd. Bij de ontgraving zijn, zoals ook bij het onderzoek, enkele 
plaatjes asbest verdacht materiaal aangetroffen. Na de ontgraving was er visueel geen asbest verdacht 
materiaal meer aanwezig en is de locatie aangevuld met schone grond (klasse achtergrondwaarde).  
 
In juli 2012 is er door Jabor Advies Oost Nederland b.v. een nader bodemonderzoek uitgevoerd naar de 
aanwezige koper en asbestverontreiniging op het perceel Wooldseweg 71. In de onderstaande afbeelding is 
de onderzoekslocatie met de boorpunten weergegeven. De huidige onderzoekslocatie was toen reeds 
gesplitst van de Wooldseweg 71 en is derhalve in dit onderzoek niet meegenomen. 
 
Afbeelding: Onderzoekslocatie met boorpunten 2012 

 
 
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de koperverontreiniging waarschijnlijk is gerelateerd aan de 
aanwezigheid van verbrandingsslakken. In het onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de verontreiniging zich 
over een oppervlakte van circa 3700 m2 uitspreidt. Het volume wordt ingeschat op circa 740 m3. 
 
Aan de achterzijde van het pand is ter plaatse van gat 4 asbest aangetroffen in een gehalte dat de 
interventiewaarde overschrijd. Geschat wordt dat de verontreiniging een volume heeft van circa 6 m3.  
 
In augustus 2012 is er door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. een aanvullend onderzoek uitgevoerd. 
Dit is gerapporteerd onder projectnummer MT.22254. Dit onderzoek heeft betrekking op een nadere 
afperking van de aangetroffen koperverontreiniging ter plaatse van de Wooldseweg 71. De situatietekening 
met de boorpunten is in onderstaande afbeelding weergegeven. 



 

Afbeelding: Onderzoekslocatie met boorpunten 2012 

 
 
Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat er circa 175 m3 grond sterk is verontreinigd met koper. Om de 
locatie te sanering, dient een saneringsplan of BUS-melding ingediend te worden bij de provincie 
Gelderland. 
 
Omdat de opdrachtgever voornemens is de verontreiniging te saneren, is d.d. 16-10-2012 een BUS-melding 
ingediend voor de sanering. Deze is d.d. 17 oktober door de provincie ontvangen en goedgekeurd. Op basis 
van de BUS-melding is de sanering d.d. 10-12-2012 opgestart. Hierbij is een stortgat aangetroffen, 
waardoor plaatselijk tot 2,0 m-mv is ontgraven. Na afronding van de ontgraving zijn controlemonsters 
genomen van de putbodem en -wanden. Hieruit is gebleken dat op 1 putbodem en 1 putwand na, de 
controlemonsters voldoen aan klasse wonen. De sanering is hiermee afgerond. Op 30 augustus 2013 heeft 
de provincie een besluit opgesteld, waaruit blijkt dat er is gesaneerd conform BUS.  
 
2.3 Conclusie vooronderzoek 

Over het algemeen kan worden geconcludeerd, dat de betreffende locatie onverdacht is op het voorkomen 
van bodemverontreiniging. In het verleden is een gehalte asbest aangetroffen op 1 locatie die de 
interventiewaarde niet overschrijd. Deze locatie is in 2015 ontgraven en hiermee is het asbest 
weggenomen. Op de rest van de locatie is in 2003 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd en in 2011 
een verkennend asbestonderzoek. Hieruit zijn geen verontreinigingen naar voren gekomen. Omdat er in de 
tussentijd geen activiteiten op de locatie hebben plaatsgevonden, kan worden gesteld dat de 
onderzoeksresultaten representatief zijn voor de huidige bodemkwaliteit. 
 
De koperverontreiniging op het naastgelegen perceel zijn gesaneerd en hierbij is in 1 putwand een gehalte 
koper aangetroffen dat de waarde voor klasse wonen overschrijd. Deze wand grenst aan het plangebied 
voor de nieuwbouw. Omdat er in het onderzoek uit 2003 geen verhoogde gehalten op dit deel zijn 
aangetroffen, kan worden gesteld dat het hier gaat om een zeer beperkte omvang. De bouwblokken liggen 
op meer dan 10 meter van deze wand af en het is derhalve ook niet waarschijnlijk dat de deze waarden ook 
op de bouwblokken aanwezig zijn. 
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OVERZICHTSKAART ONDERZOEKSGEBIED 



 DATUM: 2-9-2016

BIJLAGE: 1C

 PROJECTNUMMER: 16

Situatietekening met monsternamepunten

 Bodemonderzoek Wooldseweg 71 Winterswijk 1:500

 GETEKEND: JNI

 SCHAAL:

A4
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Bebouwing

Locatiegrens

Legenda



 

BIJLAGE 3 
 
 
 

VERKENNEND BODEMONDERZOEK 2003 







































































































































 

BIJLAGE 4 
 
 
 

VERKENNEND ASBESTONDERZOEK 2011 





























































































 

BIJLAGE 5 
 
 
 

NADER ONDERZOEK JABOR 2012 
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Inleiding 
 
Op de locatie aan de Wooldseweg 71 te Winterswijk heeft JABOR Advies Oost Nederland 
BV in opdracht van WAM&VanDuren Bouw BV een nader bodemonderzoek uitgevoerd. 
 
Doelstelling van het onderzoek is om de omvang van in eerdere bodemonderzoeken 
aangetroffen verontreinigingen op de locatie af te perken en mogelijk vast te stellen. 
 
Opgemerkt wordt dat een milieukundig onderzoek, ondanks de zorgvuldige uitvoering, nooit 
een volledig en exact beeld van de milieukwaliteit op de locatie kan geven. 
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Opzet onderzoek 
 
In 2003 is door Rouwmaat Groenlo divisie Advies & Bodem een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie (Rapport AB23918 van 19 september 2003). 
 
Tijdens dit onderzoek is ter plaatse van boring 7 een koperverontreiniging aangetroffen. 
Tevens is ter plaatse van boring 20 en boring 10 een verontreiniging met asbest 
waargenomen. De verontreiniging met asbest bij boring 10 is reeds onderzocht door Ecopart 
in 2011. 
 
De verontreiniging aan koper in boring 7 wordt gerelateerd aan het voorkomen van 
verbrandingsslakken in de bovenlaag van het perceel. De herkomst van de slakken en 
sintellaag is niet duidelijk, mogelijk is het terrein in het verleden opgehoogd met dit 
bodemvreemde materiaal. 
 
De herkomst van het aangetroffen asbest in boring 20 is mogelijk afkomstig van het slopen 
van gebouwen op de locatie waarin/waarop asbesthoudend materiaal was toegepast (daken 
van schuren). 
 
Ter plaatse van boring 7 en boring 20 zal een aantal boringen worden geplaatst of proefgaten 
worden gegraven ter afperking van de aangetroffen verontreinigingen. De grond zal op koper 
respectievelijk asbest worden onderzocht. 
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Veldwerk 
 
Het veldwerk heeft plaatsgevonden op 23 juli 2012. 
 
Tabel 1: veldwerk en waarnemingen 

Boorlocatie Boringnr 
Proefgatnr 

Diepte (cm) Bijzonderheden Analyse 
Parameter 

1 70 30-50: slakkenmateriaal Koper 
2 100 30-50: 

slakkenmateriaal 
Koper 

3 50 20-30: 
slakkenmateriaal 

Koper 

4 100 Geen bzh - 
5 60 30-40: 

slakkenmateriaal 
Koper 

6 50 Geen bzh - 
7 60 30-40: 

slakkenmateriaal 
Koper 

Koper- 
Verontreiniging 
(7) 

8 100 30-60: 
slakkenmateriaal 
60-80: afval vermengd 
met slakkenmateriaal 

Koper 

1, 2, 3 en 5 50 Licht tot matig 
baksteenpuin, tegels, 
glas, gresbuis, 
wortelresten  

Asbest in 
grond 

Asbest- 
Verontreiniging 
(20) 

4 50 Licht baksteenpuin, 
gresbuis en tegels. 
Asbestverdacht 
golfplaatmateriaal 

Asbest in 
grond 
 
Asbest in 
materiaal 

 
De boor- en graaflocaties zijn onderling ingemeten en op de plattegrondschets in bijlage 1 
aangegeven. Voor de boorstaten verwijs ik u naar bijlage 2. 
 
Ter plaatse van de koperverontreiniging (7) zijn in totaal 8 boringen (met edelmanboor) 
geplaatst. Van de te onderscheiden verontreinigingen / bodemlagen zijn grondmonsters 
genomen. In boring 4 en 6 zijn geen bijzonderheden waargenomen. In de overige boringen is 
een verbrandingsslakkenlaag waargenomen van 10cm tot 30cm dikte. 
 
Ter plaatse van de asbestverontreiniging (20) zijn in totaal 5 proefgaten (met steekschop) 
gegraven. Het uitgegraven materiaal is uitgeharkt en gezeefd. In alle proefgaten is 
baksteenpuin, gresbuis, glas en tegelmateriaal waargenomen. In proefgat 4 zijn 5 stukjes 
asbestverdachte golfplaat waargenomen. Op het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal 
waargenomen. 
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Analyses 
 
Analytisch onderzoek 
 
De chemische analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Analytico te Barneveld. Het onderzoek 
naar asbest in de grond en het materiaal is uitgevoerd door RPS Analyse te Hoogeveen. 
 
De bodemmonsters waarin verbrandingsslakken zijn waargenomen zijn allen geanalyseerd op 
het gehalte aan koper. Tevens is van deze monsters het gehalte aan lutum en organische stof 
bepaald zodat de toetsing aan de Wet Bodembescherming kan worden uitgevoerd. 
 
Het aangetroffen asbestverdachte golfplaatmateriaal is onderzocht op het voorkomen van 
asbestsoort en het percentage. Het grondmonster uit proefgat 4 is onderzocht op asbest en het 
gehalte van het asbesthoudende materiaal in de grond. Uit de proefgaten 1,2,3 en 5 is een 
grondmonster samengesteld en onderzocht op asbest en het gehalte van het asbesthoudende 
materiaal in de grond. 
 
Voor de analyseresultaten verwijs ik u naar bijlage 3. 
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Resultaten en toetsing 
 
 
Koperverontreiniging (7) 
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normen uit de Wet Bodembescherming. 
 
Tabel 2: aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) met beoordeling conform Wbb 

Monster 
nummer 

Boring Traject 
(cm) 

Lutum 
gehalte 

Humus 
gehalte 

Aangetroffen 
Gehalte 
mg/kg d.s. 

Beoordeling 
Wbb 

1 2 30-50 4,1% 6,4% 20 < AW 
2 3 20-30 3,7% 10,9% 46 < T 
3 5 30-40 2,9% 9,1% 61 < T 
4 7 30-40 3,5% 8,5% 130 > I 
5 8 30-60 2,5% 10,6% 1000 > I 
6 8 60-80 5,1% 14,5% 480 > I 

 
Tabel 3: gecorrigeerde gehaltes voor grond beoordeling conform Wbb (mg/kg d.s.) 

Monster 
nummer 

Parameter Lutum 
gehalte 

Humus 
gehalte 

AW T I 

1 Koper 4,1% 6,4% 21,3 67 112 
2 Koper 3,7% 10,9% 23,8 75 125 
3 Koper 2,9% 9,1% 22,2 70 117 
4 Koper 3,5% 8,5% 22,2 70 117 
5 Koper 2,5% 10,6% 22,9 72 121 
6 Koper 5,1% 14,5% 26,8 84 141 

 
Uit de toetsing blijkt dat ter plaatse van boring 7 en boring 8 de interventiewaarde voor koper 
wordt overschreden. In boring 3 en 5 is een overschrijding van de Achtergrondwaarde 
aangetroffen. Er is geen overschrijding van de achtergrondwaarde in boring 2. 
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Asbestverontreiniging (20) 
 
In proefgat 4 zijn 5 stukjes asbesthoudend materiaal (golfplaat) aangetroffen met een totaal 
gewicht van 129 gram. In het grondmonster afkomstig uit proefgat 4 is geen asbest 
aangetroffen. In onderstaande tabel is de berekening van de bepaling van de concentratie aan 
asbest in proefgat 4 opgenomen. 
 
Tabel 4: bepaling asbestgehalte in grond 

Proefgat 4 
 
Volume proefgat:     Van: 0cm tot 50cm 
(l x b x d): 3 x 3 x 5 = 45 dm³ 
 
Soortelijk gewicht grond: 1,8 kg/dm³  Inspectiecoëfficient: 100% 
Vochtgehalte 88,4% 
Verzameld asbesthoudend materiaal:  Massa: 129 gram 
       Gehalte: 10-15% chrysotiel 
       Aantal: 5 stukjes 
 
Gehalte verzameld asbesthoudend materiaal  225 mg/kg d.s. 
Gehalte grondmonster < 16mm       0 mg/kg d.s. 
Totaal gehalte in proefgat 4    225 mg/kg d.s. 

 
Uit de toetsing aan de circulaire bodemsanering (1 april 2009) blijkt dat de grenswaarde van 
100 mg/kg d.s. wordt overschreden. 
 
In het samengestelde monster uit proefgaten 1,2,3 en 5 is geen asbest aangetoond. 
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Conclusies en aanbevelingen 
 
Uit het verrichte veldwerk en de analyses zijn aanwijzingen naar voren gekomen voor de 
aanwezigheid van een bodemverontreiniging op de locatie. 
 
Op basis van het verrichte onderzoek worden de volgende conclusies getrokken en 
aanbevelingen geformuleerd: 
 

• De koperverontreiniging er plaatse van boring 7 uit het vooronderzoek is gerelateerd 
aan de aanwezigheid van bodemvreemd (verbrandings)slakkenmateriaal. Uit de 
analyseresultaten blijkt dat deze verbrandingsslakkenlaag inhomogeen van 
samenstelling is en er gehaltes aan koper boven de interventiewaarde in voorkomen. 
De dikte van deze laag varieert tussen de 10cm en 30cm. Gebaseerd op de huidige 
boringen en de boringen uit het voorgaande onderzoek bevindt deze slakkenlaag zich 
mogelijk over een oppervlakte van ca 3700 m². Het volume aan bodemvreemd 
verontreinigd materiaal bedraagt dan ca 740 m³. Het betreft een mogelijk ernstig, niet 
urgent geval van bodemverontreiniging waarbij de provincie bevoegd gezag is. 

• De koperverontreiniging bevindt zich in de bovengrond van de locatie maar is 
afgedekt door verhardingen en/of een laag teelaarde waardoor directe 
contactmogelijkheden zijn uitgesloten. 

• Ter plaatse van proefgat 4 is een verontreiniging met asbest in de toplaag van de 
bodem aanwezig. In combinatie met de in het vooronderzoek aangetroffen 
verontreiniging met asbesthoudend materiaal ter plaatse is de bodem over een 
oppervlakte van ca 12 m² en een diepte van 0-0,5m verontreinigd met asbest. Het 
verontreinigd volume bedraagt ca 6 m³. Op het maaiveld is geen asbestverdacht 
materiaal waargenomen. Deze verontreiniging kan in overleg met de gemeente 
Winterswijk als bevoegd gezag worden gesaneerd. 

• Het roeren van de bodem ter plaatse van de aangetroffen koper/ en 
asbestverontreiniging wordt afgeraden om verspreiding van en contact met de 
verontreiniging te voorkomen.  

• Bij voortzetting van de huidige gebruiksfunctie is er geen noodzaak tot het direct 
saneren van de aangetroffen verontreinigingen. 

• De aangetroffen verontreinigingen vormen een belemmering voor een eventuele 
bestemmingsplanwijziging en/of nieuwbouwplannen op de locatie. 
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Bijlage 1: Situatieschets met boorpunten 
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Bijlage 2: Boorstaten 



Boorstaten Wooldseweg 71 Winterswijk

Boringnr: 1 2 3

 bkk10

20

30 30 slakkenlaag 30

50 slakkenlaag 50 50

70 70

100

Boringnr: 4 5 6 7 8

30 30 30

slakkenlaag 40 slakkenlaag 40

50 50

60 60 slakkenlaag 60

slakken en afvallaag 80

100 100



Legenda bij de boorstaten

verharding

Zand, matig grof, zwak tot matig siltig, zwak humeus

Slakken/ en sintellaag, bodemvreemd materiaal
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Bijlage 3: Analyseresultaten 



T.a.v. J. Willemsen
Zutphen Emmerikseweg 105
7223 DB  BAAK

Datum: 26-07-2012

JABOR Advies Oost Nederland BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-07-2012

ON-1207004

Wooldseweg 71 Winterswijk

ON-1207004

2012127841

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

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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ON-1207004

ON-1207004

Analysecertificaat

26-07-2012/08:17

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

23-07-2012 C

24-07-2012

Monstermatrix Grond; Grond / sediment

2012127841/1

Bodemkundige analyses

Q 83.6% (m/m) 80.9 83.1 77.7 82.6Droge stof

Q 6.4% (m/m) ds 10.9 9.1 8.5 10.6Organische stof

Q 93.3% (m/m) ds 88.8 90.7 91.3 89.2Gloeirest

Q 4.1% (m/m) ds 3.7 2.9 3.5 2.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Q 20mg/kg ds 46 61 130 1000Koper (Cu)

1

2

3

4

5

2 (30-50)

3 (20-30)

5 (30-40)

7 (30-40)

8 (30-60) 7014505

7014504

7014503

7014502

7014501

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

26-07-2012/08:17

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

23-07-2012 C

24-07-2012

Monstermatrix Grond; Grond / sediment

2012127841/1

Bodemkundige analyses

Q 66.2% (m/m)Droge stof

Q 14.5% (m/m) dsOrganische stof

Q 85.1% (m/m) dsGloeirest

Q 5.1% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Q 480mg/kg dsKoper (Cu)

6 8 (60-80) 7014506

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

VA



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012127841

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Gw. NEN-ISO 11465 en cf. CMA 2/II/A.1GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof/Gloeirest

Gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

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).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Analyse certificaat

V100712_1

26-07-2012Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1207-2541_02 vervangt rapport 1207-2541_01

Monsternummer: 12-094419 RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Ulvenhout
Tolweg 11
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1207-2541
ON-1207004 Winterswijk
Jabor Advies Oost Nederland
Zutphen Emmerikseweg 105
7223 DB Baak
25-07-2012

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

26-07-2012
Opdrachtgever
1

23-07-2012
Onbekend
Proefgat 4

Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5707 / NEN5897

0.00
Type 1

###############################Chrysotiel 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Hechtgebondenheid Goed
Soort Materiaal Golfplaat
Aantal stukken 5
Gewicht materiaal (g) 129

0.00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg) 0
Chrysotiel (mg) 16000
Crocidoliet (mg) 0
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg)

Amosiet
(mg)

Crocidoliet
(mg)

Actinoliet
(mg)

Tremoliet
(mg)

Anthophylliet
(mg)

Totaal 16000 0 0 0 0 0
Ondergrens 13000 0 0 0 0 0
Bovengrens 19000 0 0 0 0 0

Conclusie: (de conclusie maakt geen onderdeel uit van de scope van accreditatie L192)
Het aangeboden monster is asbesthoudend. De verwerking van het materiaal waaruit het monster
afkomstig is dient te geschieden volgens normen, zoals vermeld in het
Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 4, afdeling 5 Asbest.
Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen

Pagina 1 / 1
KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

mailto:asbest@rps.nl
http://www.rps.nl


Analyse certificaat

V100712_1

27-07-2012Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1207-2497_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

27-07-2012
Opdrachtgever
1+2+3+5

E0856503

Onbekend

Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1207-2497
ON-1207004
Jabor Advies Oost Nederland
Zutphen Emmerikseweg 105
7223 DB Baak
25-07-2012

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Ulvenhout
Tolweg 11
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 9,980

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,106 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,263 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,235 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,167 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,204 0,000 0 24,5 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,769 0,000 0 6,5 - - - - - -
#< 0,5 mm 7,406 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,149 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <2,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 12-094716

Droge stof 91,7 % d.s. *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1207-2497_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

27-07-2012
Opdrachtgever
4

E0856509

Onbekend

Grond

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1207-2497
ON-1207004
Jabor Advies Oost Nederland
Zutphen Emmerikseweg 105
7223 DB Baak
25-07-2012

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Ulvenhout
Tolweg 11
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 10,000

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,114 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,369 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,209 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,173 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,218 0,000 0 22,9 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,433 0,000 0 11,6 - - - - - -
#< 0,5 mm 7,330 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 8,844 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <2,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 12-094717

Droge stof 88,4 % d.s. *

Aangetroffen materiaal: Geen

Pagina 2 / 3
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv

mailto:asbest@rps.nl
http://www.rps.nl


Analyse certificaat

V100712_1

27-07-2012Datum rapportage

Rapportnummer: 1207-2497_01

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1207-2497
ON-1207004
Jabor Advies Oost Nederland
Zutphen Emmerikseweg 105
7223 DB Baak
25-07-2012
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1 INLEIDING 

In opdracht van Dhr. L. Hu heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 21 augustus 2012 een aanvullend 
bodemonderzoek verricht ter plaatse van het perceel aan de Wooldseweg 71 te Winterswijk (gemeente Winterswijk). 
 
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 10.000 m2. In bijlage 1 zijn de topgrafische en de kadastrale 
kaart met de ligging en het overzicht van de locatie opgenomen. 
 
Aanleiding voor het bodemonderzoek is een eigendomsoverdracht. Doel van dit onderzoek is de bepaling van de 
ernst en omvang van de aangetroffen bodemverontreiniging. Indien in een bodemvolume van 25 m3 (voor grond of 
sediment) de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof de interventiewaarde overschrijdt, is sprake van 
een ernstig geval van bodemverontreiniging en geldt er een saneringsnoodzaak. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5740 (NEN 5740). Het vooronderzoek, dat parallel 
loopt aan deze norm, is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5725 (NEN 5725). 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL 2000, veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek. Milieutechniek Rouwmaat B.V. is gecertificeerd en erkend onder het procescertificaat met het 
kenmerk VB-031/2 voor het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het 
toepassingsgebied van dit certificaat betreft de VKB-protocollen 2001, 2002 en 2018. De grond- en/of 
grondwateranalyses zijn uitgevoerd door een RVA-gecertificeerd en door de overheid erkend laboratorium. 
 
Tussen Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de 
onafhankelijkheid en de integriteit van Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. zou beïnvloeden en/of haar 
werkzaamheden zou kunnen belemmeren. 
 
In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde bodemonderzoek. In hoofdstuk 2 is de locatie 
beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 het verwachtingspatroon gedefinieerd omtrent de 
verontreinigingssituatie. Hoofdstuk 4 behandelt de onderzoeksopzet, terwijl in hoofdstuk 5 de veldwaarnemingen en 
de analyseresultaten kort samengevat zijn weergegeven. Ten slotte zijn in hoofdstuk 6 de conclusies en 
aanbevelingen gedefinieerd.  
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2 CONCEPTUEEL MODEL 

In het kader de NTA5755 dient op basis van de bekende gegevens een conceptueel model opgesteld te worden. De 
informatie die is verzameld in het vooronderzoek en de informatie uit eerdere onderzoeken, vormen de basis voor het 
conceptueel model.  
 
Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek, 
verzameld op basisniveau. Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de 
aangrenzende terreinen (maximaal tot 50 meter afstand). 
 
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
- eerder uitgevoerd onderzoek 
- locatie inspectie 
- informatie van de opdrachtgever 
 
2.1 Locatiespecifieke informatie 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Wooldseweg 71 te Winterswijk (gemeente Winterswijk). De locatie is 
kadastraal bekend als gemeente Winterswijk, sectie I, nummer 14323.  
 
Omschrijving van de onderzoekslocatie 
Op de locatie is partycentrum 't Wamelink gevestigd. De onderstaande informatie is afkomstig uit de eerder 
uitgevoerde onderzoeken op de locatie. 
 
Het terrein is vanaf de Wooldseweg te bereiken via de geasfalteerde toegangsweg, die uitkomt op de parkeerplaats. 
De parkeerplaats en een deel ten noorden van het pand is eveneens verhard met asfalt. Rondom het pand is het 
terrein grotendeels verhard met klinkers/tegels. Het overige deel is onverhard en in gebruik als weiland (ten westen 
van de parkeerplaats), speeltuin en plantsoen (ten zuiden van het pand) en bos (zuidzijde locatie).  
 
Historisch gebruik 
Sinds de vestiging van het bedrijf op de onderzoekslocatie bestaan de bedrijfsactiviteiten voornamelijk uit het 
verzorgen van festiviteiten (partijen en bruiloften).  
 
Op de locatie is een zuiveringstechnische voorziening geïnstalleerd in de vorm van gecombineerde 
slibvangput/vetafscheider met een inhoud  van 1 kuub  ten behoeve van het afscheiden van plantaardige en dierlijke 
vetten (norm<200 mg/l). De afscheider is conform NEN 8087 voorzien van een controleput. Het hemelwater wordt 
eveneens geloosd op het gemeentelijk riool.  
 
Uit informatie van de gemeente Winterswijk blijkt dat voor de huidige bedrijfsactiviteiten op de onderzoekslocatie een 
hinderwet vergunning is afgegeven. In de vergunning staan de volgende vergunningsplichtige activiteiten 
omschreven: 
- bedrijfsafvalwater lozen via vetafscheider op het gemeentelijk riool 
- lozing van het hemelwater op het gemeentelijk riool 
- opslag van CO2 cilinders (5 stuks) 
- brandblussers (6 stuks) 
- eventuele opslag van munitie ten behoeve van de aanwezige schietinrichting  
  (via de Koninklijke landmacht) 
  
Volgens de opdrachtgever is het terrein in het verleden gedeeltelijk opgehoogd met grond van onbekende kwaliteit. 
Op de locatie hebben zich in het verleden, voor zover bekend, geen calamiteiten voorgedaan.  
 
In het verre verleden is het perceel voor zover bekend altijd in gebruik geweest ten behoeve van agrarische 
doeleinden dan wel natuurdoeleinden.  
 
Toekomstig gebruik 
De locatie zal in eigendom overgaan. De huidige horeca functie zal in de nabije toekomst blijven. Wel is de kopende 
partij van plan het pand te verbouwen, uit te breiden en meer parkeerplaatsen aan te leggen.  
 
Verhardingen, ophogingen, calamiteiten 
Het terrein is gedeeltelijk verhard met klinkers en asfalt. Het terrein is gedeeltelijk opgehoogd met grond onbekend. 
Op de locatie hebben zich in het verleden, voor zover bekend, geen calamiteiten voorgedaan.  
 



 

Rapportnummer: MT.22254 pagina 5 van 13 

2.2 Omgevingsgegevens 

De locatie is gelegen aan een bosrand. Ten noorden en oosten van de locatie bevind zich een woonwijk. Ten westen 
wordt de locatie begrensd door een paardenwei.  
 
2.3 Geohydrologische gegevens 

Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de grondwaterkaart van 
Nederland (Dienst grondwaterverkenning, TNO, Delft 1985), Bodemkaart Nederland (Sitboka, Wageningen, 1975). 
Het gebied rond Winterswijk bestaat uit een naar het noordwesten hellend plateau dat doorsneden wordt door een 
aantal beken. De maximale terreinhoogte binnen de gemeente Winterswijk bedraagt circa 50 meter boven NAP in het 
zuidoosten van de gemeente. De laagste gedeelten liggen in het westen op circa 25 meter. 
diepte (m-mv) omschrijving 
0 - 9 matig fijn tot uiterst fijn zand en grind 

Pakket: WVP (form. van Sterksel, Drenthe, Twente, Griendsveen, en Singraven) 

9 - 11 klei 
Pakket: slecht doorlatende basis (afzetting van Delden, Ratum, Eibergen, Aalten, 
Winterswijk en Brinkheune) 

11 - 13 matig grof tot matig fijn zand 

13 - 14 klei 

 
Regionale grondwaterstroming 
De stromingsrichting van het grondwater is regionaal zuid-westelijk gericht. Lokaal kan de stroming van het 
grondwater worden beinvloed door drainages en oppervlaktewater. Het grondwater onder de onderzoekslocatie is, 
voor zover bekend, niet onderhevig aan invloeden van buitenaf.  
 
2.4 Voorgaande bodemonderzoeken 

In 2003 is er door Rouwmaat Groen, divisie advies en bodem een verkennend bodemonderzoek conform NEN5740 
en archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit is gerapporteerd onder projectnummer AB.23198. Uit de resultaten blijkt 
dat er in enkele boringen in de bovengrond een bijmenging met slakkengranulaat is aangetroffen. Hierbij is in boring 
B7 een verontreiniging met koper aangetroffen op een diepte van 40-50 cm-mv. Deze is waarschijnlijk te relateren 
aan de bijmenging met slakkengranulaat. Op het overig terreindeel zijn slecht licht verhoogde gehalten koper 
aangetroffen. Tevens is er op twee plaatsen asbest aangetroffen, ter plaatse van boring B10 en boring B20. Er wordt 
voorgesteld een nader onderzoek uit te voeren naar de aangetroffen verontreiniging met koper en asbest.  
 
De boring B10 is gelegen op het terreindeel dat in de toekomst als bouwkavel bestempeld gaat worden. Dit kavel ligt 
ter plaatse en ten zuiden van boring B10. Derhalve is in maart 2011 een verkennend asbestonderzoek op deze 
bouwkavels uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door Ecopart b.v. met kenmerk 15240. Uit de resultaten blijkt dat 
er geen asbest is aangetroffen. Geadviseerd wordt om een plan van aanpak in te dienen bij de gemeente om het 
aangetroffen asbest (uit het voorgaande onderzoek, B10) te verwijderen. 
 
Ook is er in maart 2011 een beperkt onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van koper op de betreffende 
bouwlocatie. Hierbij zijn twee boringen aan de noordelijke rand van de bouwkavel geplaats. Dit onderzoek is 
uitgevoerd door Ecopart b.v. onder projectnummer 15341/ch/110303. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er 
geen verontreiniging met koper is aangetroffen. 
 
In 2012 is er door Jabor Advies Oost Nederland b.v. een nader bodemonderzoek uitgevoerd naar de 
asbestverontreiniging ter plaatse van boring B20 en de koperverontreiniging nabij boring B7. Uit het onderzoek blijkt 
dat de asbestverontreiniging zich beperkt tot circa 6 m3 en zich niet dieper verspreid dan circa 0,5 m-mv. In dit 
onderzoek zijn nabij boring B7 enkele sterk verhoogde gehalten koper aangetroffen. Deze zijn te relateren aan de 
bijmenging met slakken.  
 
Om te verifiëren in hoeverre de koper verontreiniging zich op de rest van de locatie heeft verspreid is dit aanvullend 
onderzoek ingesteld.  
 
2.5 Verontreiniging 

In de bovengrond is een bijmenging met slakken(granulaat) aangetroffen. Ter plaatse van boring B7 is een sterke 
verontreinigingen met koper aangetroffen. Dit conceptueel model heeft alleen betrekking op de sterke 
verontreinigingen. Dit betreffen immobiele stoffen. Omdat er in het grondwater slechts licht verhoogde gehalten zijn 
aangetroffen en het feit dat het een immobiele verontreiniging van de bovengrond betreft, wordt aangenomen dat de 
verontreiniging zich niet zal verspreiden. Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden op de belendende percelen. 
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3 VERWACHTINGSPATROON 

3.1 Bodemonderzoek 

De NTA 5755 biedt ruimte voor maatwerk bij nader bodemonderzoek. De NTA 5755 levert geen kant en klare 
onderzoeksinspanningen voor de verschillende onderzoeksdoelen. Voor elke situatie afzonderlijk moet een 
onderzoeksprogramma worden bepaald op basis van de resultaten van de voorgaand(e) onderzoek(en) en een op te 
stellen conceptueel model voor de verontreinigingssituatie. Het onderzoeksdoel is daarbij leidend.  
 
Op basis van de in hoofdstuk 2 verstrekte (historische) informatie is vooraf bekeken in hoeverre de bodem op de 
onderzoekslocatie verontreinigd kan zijn. Volgens de NTA 5755 dient dan een aanname te worden gemaakt omtrent 
de kans op bodemverontreiniging. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in verdachte en niet verdachte locaties. 
 
Op basis van de beschikbare informatie kan worden gesteld dat de locatie verdacht is op het voorkomen van koper. 
Dit is gerelateerd aan een bijmenging met slakken(granulaat). Dit granulaat is in het verleden verspreid over het 
terrein aangetroffen, maar op slechts 1 plaats is er een interventiewaarde overschrijding voor koper aangetroffen. Dit 
alles ter plaatse van boring B7. 
 
Om te bezien in hoeverre de koperverontreiniging zich verspreid, is dit nader onderzoek ingesteld. Her en der op de 
locatie is een bijmenging met slakken aangetroffen. Dit heeft, zoals het onderzoek uit 2003 laat zien, niet geleid tot 
een verontreiniging op de rest van het perceel. Dit was destijds een verkennend bodemonderzoek en derhalve is er 
slecht een beperkt aantal boringen verricht. 
 
In het verkennend onderzoek zijn geen matig of sterk verhoogde gehalten aangetroffen in het grondwater. Een nader 
onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater is derhalve niet voorzien.  
 
3.2 Asbest 

Op de onderzoekslocatie is op twee plaatsen asbest in de bodem aanwezig. Deze verontreinigingen zijn ander 
onderzocht. Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest op de rest van de locatie kan 
een asbestonderzoek uitgevoerd worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in 
dit onderzoek verder niet beschouwd. 
 
Wel wordt tijdens de veldwerkzaamheden gelet op het voorkomen van asbestverdachte materialen, in het 
opgeboorde materiaal en op de bodem van de onderzoekslocatie. 
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4 ONDERZOEKSOPZET 

4.1 Algemeen 

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 10.000 m2. Het aantal boringen per laag, en het aantal te 
analyseren grondmonsters is afgestemd op de verontreiniging en op een mogelijke sanering. Het aantal boringen is 
derhalve ruim ingezet, om zo in 1 onderzoeksronde de verontreiniging in beeld te krijgen.  
 
4.2 Boor- en analysefrequentie 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL 2000 veldwerk voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek, Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. is hiervoor gecertificeerd. Het veldwerk is 
uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde normen die in bijlage 6 staan vermeld. 
 
In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven. 
Aantal boringen 
(excl. peilbuizen) 

Aantal 
peilbuizen 

Analyses grond Analyses water 

20 tot ± 100 cm-mv geen 22 koper geen 

 
De boringen worden in trajecten van maximaal 50 cm bemonsterd, of anders afhankelijk van de veldwaarnemingen. 
 
De analyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek zullen worden uitgevoerd volgens het accreditatieschema 
AS3000. De AS3000 is een richtlijn waarin de kwaliteitseisen voor laboratoria zijn vastgelegd voor al het 
milieuhygiënisch bodemonderzoek. AS3000 vormt één van de centrale instrumenten voor bodemonderzoek in het 
kader van de nieuwe Regeling Bodemkwaliteit van het ministerie voor Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu. Alleen analysecertificaten van AS3000 erkende laboratoria worden dan nog geaccepteerd. Milieutechniek 
Rouwmaat Groenlo bv besteedt haar analyses uit aan een RVA-gecertificeerd laboratorium, welke de AS3000 
erkenning in haar bezit heeft. 
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5 RESULTATEN 

5.1 Toetsingskader 

De analyseresultaten van de onderzochte monsters worden vergeleken met de waarden van de toetsingstabel uit de 
"Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. 67 7 april 2009".  
 
De in deze tabel genoemde toetsingswaarden hebben de volgende betekenis: 
achtergrond-/streefwaarde =  referentiewaarde 
toetsingswaarde =  toetsingswaarde voor nader onderzoek (½(S- + I- waarde)) 
interventiewaarde =  toetsingswaarde voor sanering of saneringsonderzoek 
 
De streef-, toetsings- en interventiewaarden voor een aantal stoffen in de grond zijn afhankelijk van het gehalte aan 
organische stof en lutum. De referentiewaarden voor grond zijn daar waar mogelijk berekend met een door het 
laboratorium bepaald percentage lutum en organische stof. De bepaling van het gehalte aan lutum en organische stof 
kan achterwege blijven als voor toepassing van de bodemtypecorrectie wordt gerekend met de laagste percentages 
aan lutum en organische stof (voor beide 2%).  
 
Voor de beoordeling van de verontreinigingssituatie wordt behalve met de toetsingstabel, ook rekening gehouden met 
de zintuiglijke waarnemingen en eventueel met het gebruik van de bodem. 
 
Bij de beoordeling worden de volgende termen toegepast: 
 
kleiner dan de achtergrond-/streefwaarde =  niet verontreinigd 
tussen achtergrond-/streefwaarde en toetsingswaarde =  licht verontreinigd 
tussen toetsingswaarde en interventiewaarde =  matig verontreinigd 
groter dan de interventiewaarde =  sterk verontreinigd 
 
De locatie wordt als verontreinigd beschouwd, indien in een (meng)monster stoffen aanwezig zijn in een concentratie 
hoger dan de streefwaarde. Overschrijding van de toetsingswaarde houdt in dat er een vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bestaat en dat een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Als voor tenminste  één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde is het 
vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bevestigd. 
 
5.2 Verrichte werkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv (Dhr. T. Huls) uitgevoerd op 21 augustus 
2012. 
 
In de volgende tabel zijn de verrichte werkzaamheden weergegeven: 
Aantal boringen (excl. peilbuizen) 
20 boringen tot ± 100 cm-mv 

 
Op de tekening in bijlage 1c staan de diverse boringen weergegeven. De boorbeschrijvingen staan beschreven in 
bijlage 2.  
 
Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op korrelgrootte (=textuur), kleur, geur en andere bijzonderheden. De 
eventuele aanwezigheid van olie is aan de hand van een afwijkende bodemkleur (veelal blauwgrijs) en oliegeur 
beoordeeld. Bovendien is de grond ondergedompeld in water. Indien er een oliefilm op het water ontstaat, kan aan de 
hand van de dikte en de kleurschakering van de oliefilm het olieproduct indicatief beoordeeld worden. Deze test wordt 
een oliewaterreaktie genoemd. De geur, kleur en de oliewaterreaktie geven samen een indruk van de mate en soort 
olieverontreiniging. 
 
5.3 Locale bodemopbouw 

De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond overwegend 
uit lichtbruin, matig fijn zand. De complete omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in bijlage 2.  
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5.4 Zintuiglijke waargenomen bijzonderheden 

In onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven: 
Boring Traject 

(cm-mv) 
Zintuiglijke afwijking 

1 0-70 puin (licht) 

2 50-80 puin (matig) 

3 0-40 puin (licht) 

 60-100 puin (matig) 

4 20-60 puin (matig) 

 60-100 slakken 

6 30-50 puin (licht) 

8 30-40 puin (licht) 

13 10-20 gebroken puin 

14 10-30 gebroken puin 

17 10-20 gebroken puin 

19 12-70 puin (matig), gestaakt wegens puin 

 
Tevens is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de bodem en in het opgeboorde materiaal geen 
asbestverdacht materiaal waargenomen. Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest 
kan een asbestonderzoek uitgevoerd worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is 
in dit onderzoek verder niet beschouwd. 
 
5.5 Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. Bij het samenstellen 
van mengmonsters bedraagt de laagdikte waarover wordt gemengd in principe 0,5 meter; alleen bij een gelijke 
bodemkarakteristiek kunnen monsters worden gemengd over een grotere laagdikte. Verschillende grondsoorten 
(bijvoorbeeld klei, zand en veen) mogen niet worden vermengd.  
 
In onderstaande tabel zijn de verschillende (meng)monsters en de uitgevoerde analyses weergegeven. 
Monster Samenstelling Traject 

(cm-mv) 
Analyse Motivatie 

M1 1-1 0-50 Koper, lutum en organische stof Horizontale afperking 

M2 2-1 0-50 Koper, lutum en organische stof Horizontale afperking 
M3 2-2 50-80 Koper, lutum en organische stof Verticale afperking 
M4 3-1 0-40 Koper, lutum en organische stof Horizontale afperking 
M5 3-3 60-100 Koper, lutum en organische stof Verticale afperking 
M6 4-1 0-50 Koper, lutum en organische stof Horizontale afperking 
M7 4-2 60-100 Koper, lutum en organische stof Horizontale afperking 
M8 4-3 100-150 Koper, lutum en organische stof Verticale afperking 
M9 5-1 0-50 Koper, lutum en organische stof Horizontale afperking 
M10 6-1 0-50 Koper, lutum en organische stof Horizontale afperking 
M11 6-2 50-100 Koper, lutum en organische stof Verticale afperking 
M12 7-1 0-50 Koper, lutum en organische stof Horizontale afperking 
M13 8-1 0-50 Koper, lutum en organische stof Horizontale afperking 
M14 9-1, 10-1 0-50 Koper, lutum en organische stof Horizontale afperking (bos) 
M15 11-1, 12-1 6-50 Koper, lutum en organische stof Horizontale afperking 
M16 13-1, 14-1, 15-1 14-50 Koper, lutum en organische stof Horizontale afperking 
M17 11-2, 12-2, 13-2, 14-2, 15-2 50-100 Koper, lutum en organische stof Verticale afperking 
M18 16-1, 17-1 15-50 Koper, lutum en organische stof Horizontale afperking 
M19 18-1 15-50 Koper, lutum en organische stof Horizontale afperking 
M20 19-1 12-70 Koper, lutum en organische stof Horizontale afperking 
M21 20-1 8-50 Koper, lutum en organische stof Horizontale afperking 
M22 18-2, 20-2 50-100 Koper, lutum en organische stof Verticale afperking 
 
5.6 Analyseresultaten 

In bijlage 3 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen. De toetsingstabellen van de analyseresultaten zijn 
weergegeven in bijlage 4. Indien een "kleiner dan (< en <d)" teken vermeld staat bij de uitslag van een analyse, is de 
aangetroffen waarde kleiner dan de detectiegrens van het analysetoestel.  
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In de onderstaande tabel(len) worden de geanalyseerde concentraties aangegeven. De achtergrond-, toetsings- en 
interventiewaarden van de grond hebben betrekking op een bodem met bepaalde organische stof- en 
lutumpercentages zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd.  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonsters 

 
Verbinding 

M1 
(mg/kg.ds) 

 
 

M2
(mg/kg.ds)

 
 

M3
(mg/kg.ds)

 
 

M4 
(mg/kg.ds) 

 
 

M5
(mg/kg.ds)

 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% d.s.) 6,4  4  7,8  4,5  6,3  
Lutum (% d.s.) 2,9  4,3  5,2  5,8  5,2  
        
Droge stof        
Droge stof (% d.s.) 88,8  86,3  78,3  82,7  74,6  
        
Metalen        
Koper 10 - 14 - 8,1 - 31 + 21 - 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M1: 1-1 (0-50 cm-mv) 
M2: 2-1 (0-50 cm-mv) 
M3: 2-2 (50-80 cm-mv) 
M4: 3-1 (0-40 cm-mv) 
M5: 3-3 (60-100 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonsters 

 
Verbinding 

M6 
(mg/kg.ds) 

 
 

M7
(mg/kg.ds)

 
 

M8
(mg/kg.ds)

 
 

M9 
(mg/kg.ds) 

 
 

M10
(mg/kg.ds)

 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% d.s.) 6,3  7,1  13,9  5,9  4,5  
Lutum (% d.s.) 0  3,3  14,2  0  4,8  
        
Droge stof        
Droge stof (% d.s.) 86,2  78,5  56,2  79,1  85,9  
        
Metalen        
Koper 16 - 67 + 40 + 12 - 26 + 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M6: 4-1 (0-50 cm-mv) 
M7: 4-2 (60-100 cm-mv) 
M8: 4-3 (100-150 cm-mv) 
M9: 5-1 (0-50 cm-mv) 
M10: 6-1 (0-50 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonsters 

 
Verbinding 

M11 
(mg/kg.ds) 

 
 

M12
(mg/kg.ds)

 
 

M13
(mg/kg.ds)

 
 

M14 
(mg/kg.ds) 

 
 

M15
(mg/kg.ds)

 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% d.s.) 4,2  4  4,8  14,1  2,2  
Lutum (% d.s.) 0  4,5  3,1  5,6  2,8  
        
Droge stof        
Droge stof (% d.s.) 80,7  85  80,7  68,7  88,2  
        
Metalen        
Koper 6,3 - 10 - 21 - 12 - <5 - 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M11: 6-2 (50-100 cm-mv) 
M12: 7-1 (0-50 cm-mv) 
M13: 8-1 (0-50 cm-mv) 
M14: 9-1, 10-1 (0-50 cm-mv) 
M15: 11-1, 12-1 (6-50 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
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⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonsters 

 
Verbinding 

M16 
(mg/kg.ds) 

 
 

M17
(mg/kg.ds)

 
 

M18
(mg/kg.ds)

 
 

M19 
(mg/kg.ds) 

 
 

M20
(mg/kg.ds)

 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% d.s.) 4,9  2  4,8  0  1,6  
Lutum (% d.s.) 0  3,1  7,9  0  2,7  
        
Droge stof        
Droge stof (% d.s.) 84,2  83,4  83  97,2  87,5  
        
Metalen        
Koper 11 - <5 - 6,7 - <5 - 8,4 - 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M16: 13-1, 14-1, 15-1 (14-50 cm-mv) 
M17: 11-2, 12-2, 13-2, 14-2, 15-2 (50-100 cm-mv) 
M18: 16-1, 17-1 (15-50 cm-mv) 
M19: 18-1 (15-50 cm-mv) 
M20: 19-1 (12-70 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonsters 

 
Verbinding 

M21 
(mg/kg.ds) 

 
 

M22
(mg/kg.ds)

 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% d.s.) 0,8  1  
Lutum (% d.s.) 2,5  2,2  
    
Droge stof    
Droge stof (% d.s.) 89,5  90,2  
    
Metalen    
Koper <5 - 12 - 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M21: 20-1 (8-50 cm-mv) 
M22: 18-2, 20-2 (50-100 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
5.7 Interpretatie analyseresultaten 

Uit de analyseresultaten met betrekking tot de grond blijkt dat: 
• grondmengmonster M4, M7, M8 en M10 licht verontreinigd zijn met Koper; 

 
In de overige monsters zijn geen verhoogde gehalten koper aangetroffen. 
 
Gezien de resultaten van het voorgaande onderzoek, waarin verschillende boringen sterk verhoogde gehalten zijn 
aangetroffen, is op basis hiervan een interventiewaardecontour bepaald. Deze is weergegeven in bijlage 1C. In totaal 
strekt de sterke verontreiniging zich uit over circa 350 m2. Bij een gemiddelde dikte van de verontreinigde laag van 
0,5 m-mv betekend dit dat er circa 175 m3 grond sterk is verontreinigd met koper. Dit betekend dat er sprake is van 
een ernstig geval van bodemverontreiniging. 
 
Op de rest van het terrein worden in verschillende gradaties licht verhoogde gehalten koper aangetroffen. Deze licht 
verhoogde gehalten komen heterogeen voor op de locatie. Derhalve heeft er geen afperking plaats gevonden tot de 
streefwaarde.  
 
In bijlage 7 is een toetsing opgenomen of de locatie met spoed gesaneerd dient te worden. Uit de toetsing blijkt dat 
de locatie met spoed gesaneerd dient te worden, op basis van de humane risico's. Dit komt door het gevoelige 
gebruik van de locatie als kinderspeelplek. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Algemeen 

In opdracht van Dhr. L. Hu heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 21 augustus 2012 een verkennend 
bodemonderzoek verricht ter plaatse van het perceel aan de Wooldseweg 71 te Winterswijk (gemeente Winterswijk). 
 
Aanleiding voor het bodemonderzoek is een eigendomsoverdracht. Doel van dit onderzoek is de bepaling van de 
ernst en omvang van de aangetroffen bodemverontreiniging. Indien in een bodemvolume van 25 m3 (voor grond of 
sediment) de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof de interventiewaarde overschrijdt, is sprake van 
een ernstig geval van bodemverontreiniging en geldt er een saneringsnoodzaak. 
 
6.2 Verwachtingspatroon  

De NTA 5755 biedt ruimte voor maatwerk bij nader bodemonderzoek. De NTA 5755 levert geen kant en klare 
onderzoeksinspanningen voor de verschillende onderzoeksdoelen. Voor elke situatie afzonderlijk moet een 
onderzoeksprogramma worden bepaald op basis van de resultaten van de voorgaand(e) onderzoek(en) en een op te 
stellen conceptueel model voor de verontreinigingssituatie. Het onderzoeksdoel is daarbij leidend.  
 
Op basis van de in hoofdstuk 2 verstrekte (historische) informatie is vooraf bekeken in hoeverre de bodem op de 
onderzoekslocatie verontreinigd kan zijn. Volgens de NTA 5755 dient dan een aanname te worden gemaakt omtrent 
de kans op bodemverontreiniging. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in verdachte en niet verdachte locaties. 
 
Op basis van de beschikbare informatie kan worden gesteld dat de locatie verdacht is op het voorkomen van koper. 
Dit is gerelateerd aan een bijmenging met slakken(granulaat). Dit granulaat is in het verleden verspreid over het 
terrein aangetroffen, maar op slechts 1 plaats is er een interventiewaarde overschrijding voor koper aangetroffen. Dit 
alles ter plaatse van boring B7. 
 
Om te bezien in hoeverre de koperverontreiniging zich verspreid, is dit nader onderzoek ingesteld. Her en der op de 
locatie is een bijmenging met slakken aangetroffen. Dit heeft, zoals het onderzoek uit 2003 laat zien, niet geleid tot 
een verontreiniging op de rest van het perceel. Dit was destijds een verkennend bodemonderzoek en derhalve is er 
slecht een beperkt aantal boringen verricht. 
 
In het verkennend onderzoek zijn geen matig of sterk verhoogde gehalten aangetroffen in het grondwater. Een nader 
onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater is derhalve niet voorzien.  
 
6.3 Resultaten 

De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond overwegend 
uit lichtbruin, matig fijn zand. Tijdens de veldwerkzaamheden is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de 
bodem en in het opgeboorde materiaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen.  
 
Op zintuiglijke wijze zijn de volgende afwijkende waarnemingen gedaan:  
(a) boring 1 (van 0-70 cm-mv) puin (licht);  
(b) boring 2 (van 50-80 cm-mv) puin (matig);  
(c) boring 3 (van 0-40 cm-mv) puin (licht);  
(d) boring 3 (van 60-100 cm-mv) puin (matig);  
(e) boring 4 (van 20-60 cm-mv) puin (matig);  
(f) boring 4 (van 60-100 cm-mv) slakken;  
(g) boring 6 (van 30-50 cm-mv) puin (licht);  
(h) boring 8 (van 30-40 cm-mv) puin (licht);  
(i) boring 13 (van 10-20 cm-mv) gebroken puin;  
(j) boring 14 (van 10-30 cm-mv) gebroken puin;  
(k) boring 17 (van 10-20 cm-mv) gebroken puin; 
(l) boring 19 (van 12-70 cm-mv) puin (matig), gestaakt wegens puin. 
 
Op basis van de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat: 
(a) er circa 175 m3 grond sterk is verontreinigd met koper; 
(b) op het overig terreindeel licht verhoogde gehalten koper voorkomen. 
(c) Op de locatie is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging welke met spoed gesaneerd dient 

te worden. 
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6.4 Slotconclusie en aanbevelingen 

Er kan worden gesteld dat er op de locatie circa 175 m3 grond sterk is verontreinigd met koper. De locatie zal met 
spoed gesaneer dienen te worden en hiervoor zal er een saneringsplan of BUS-melding ingediend moeten worden bij 
de provincie Gelderland. Als de provincie ermee in kan stemmen, kan er worden gestart met de sanerende 
maatregelen. 
 
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. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek 
is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. 



 

 

BIJLAGE 1A 
 
 
 
 
 
 

TOPOGRAFISCHE KAART 
 



Omgevingskaart

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object WINTERSWIJK I 14323
Wooldseweg 71, 7101 HV WINTERSWIJK
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.



 

 

BIJLAGE 1B 
 
 
 
 
 
 

KADASTRALE KAART MET GEGEVENS 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 31 augustus 2012
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=10024&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=9934&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=9935&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=8961&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=10026&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=10027&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=8963&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=13937&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=10021&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=10022&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=10023&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=9936&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=12748&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=8044&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=9932&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=7681&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=13938&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=8958&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=9933&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=11933&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=9213&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=11931&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=9214&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=7526&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=11932&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=7524&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=10015&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=7366&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=10009&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=11934&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=10008&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=10010&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=10011&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=10019&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=10018&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=10017&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=10016&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=10012&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=14323&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=10020&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=9931&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=7999&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=10084&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=14727&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=8002&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=13940&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=14322&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=6639&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=I&perceelnummer=14726&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=DklzBGnHg4v9YynybvTI&referentie=


 

 

BIJLAGE 1C 
 
 
 
 
 
 

SITUATIETEKENING MET MONSTERNAMEPUNTEN 
 





 

 

BIJLAGE 2 
 
 
 
 
 
 

BOORBESCHRIJVINGEN 
Betekenis van afkortingen

G/g : grind/grindig

Z/z : zand/zandig

L/s : leem/siltig

K/k : klei/kleiig

V/h : veen/humeus

m : mineraal arm

Overig

O/o : Olie

P/p : Puin

T/t : Stoeptegels

Blinde buis :

Klei-afdichting :

Filter :

Grondwaterst. :

Geroerd
monster

:Ongeroerd
monster

:

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
22254 Wooldseweg 71 Winterswijk 1 Gehele terrein 21-8-201

2
246.915; 442.369 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; Puin (licht);
kleur: donkerbruin

1-1

50-70; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; Puin (licht);
kleur: donkerbruin
70-100; Matig fijn zand, sterk humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin/zwart

1-2

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
22254 Wooldseweg 71 Winterswijk 2 Gehele terrein 21-8-201

2
246.917; 442.351 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin

2-1

50-80; Matig fijn zand, sterk humeus, matig siltig; Puin (matig);
kleur: donkerbruin/zwart2-2

80-100; Matig grof zand, licht siltig; Leembrokjes; kleur:
lichtbruin

2-3

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
22254 Wooldseweg 71 Winterswijk 3 Gehele terrein 21-8-201

2
246.905; 442.325 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-40; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; Puin (licht);
kleur: donkerbruin3-1

40-60; Matig fijn zand, matig siltig; Leembrokjes; kleur:
lichtroestbruin

3-2

60-100; Matig fijn zand, matig humeus, matig siltig; Puin (matig);
kleur: donkerbruin/zwart3-3

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
22254 Wooldseweg 71 Winterswijk 4 Gehele terrein 21-8-201

2
246.881; 442.339 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-20; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin
20-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; Puin (matig);
kleur: donkerbruin

4-1

50-60; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; Puin (matig);
kleur: donkerbruin
60-100; Matig fijn zand, matig humeus, matig siltig; Slakken; kleur:
donkerbruin/zwart

4-2

100-120; Matig fijn zand, matig humeus, matig siltig; kleur:
donkerbruin/zwart
120-140; Uiterst grof zand, matig siltig; kleur: lichtgrijsbruin
140-150; Veen, licht kleiig; kleur: donkerbruin/zwart

4-3

0 cm-mv

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
22254 Wooldseweg 71 Winterswijk 5 Gehele terrein 21-8-201

2
246.872; 442.356 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, matig siltig; kleur:
donkerbruin

5-1

50-60; Matig fijn zand, matig humeus, matig siltig; kleur:
donkerbruin
60-100; Matig fijn zand, matig siltig; kleur: lichtroestbruin5-2

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
22254 Wooldseweg 71 Winterswijk 6 Gehele terrein 21-8-201

2
246.888; 442.334 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-30; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin

30-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; Puin (licht);
kleur: licht-/donkerbruin

6-1

50-80; Matig fijn zand, matig humeus, matig siltig; kleur:
donkerbruin/zwart
80-100; Matig fijn zand, licht siltig; kleur: lichtgeelbruin

6-2

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
22254 Wooldseweg 71 Winterswijk 7 Gehele terrein 21-8-201

2
246.853; 442.370 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, matig siltig; kleur:
donkerbruin/zwart

7-1

50-90; Matig fijn zand, licht humeus, sterk siltig; kleur:
donkergrijsbruin

90-100; Matig fijn zand, licht siltig; kleur: lichtbruin

7-2

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
22254 Wooldseweg 71 Winterswijk 8 Gehele terrein 21-8-201

2
246.843; 442.359 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-30; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin

30-40; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; Puin (licht);
kleur: donkerbruin
40-50; Matig fijn zand, matig humeus, matig siltig; kleur:
donkerbruin

8-1

50-70; Matig fijn zand, matig humeus, matig siltig; kleur:
donkerbruin
70-100; Matig fijn zand, matig siltig; Leembrokjes; kleur: geelbruin

8-2

0 cm-mv

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
22254 Wooldseweg 71 Winterswijk 9 Gehele terrein 21-8-201

2
246.854; 442.334 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin/zwart

9-1

50-100; Leem, licht zandig; kleur: lichtroestbruin

9-2

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
22254 Wooldseweg 71 Winterswijk 10 Gehele terrein 21-8-201

2
246.870; 442.324 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin

10-1

50-100; Matig fijn zand, uiterst siltig; kleur: donkerbruin/zwart

10-2

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
22254 Wooldseweg 71 Winterswijk 11 Gehele terrein 21-8-201

2
246.890; 442.387 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-6; Betonklinkers
6-30; Matig fijn zand, licht siltig; kleur: lichtgrijsbruin

30-50; Matig fijn zand, licht humeus, licht siltig; kleur: bruin
11-1

50-100; Matig fijn zand, licht siltig; kleur: lichtbruin

11-2

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
22254 Wooldseweg 71 Winterswijk 12 Gehele terrein 21-8-201

2
246.879; 442.385 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-10; Asfalt
10-30; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin/zwart
30-40; Matig fijn zand, licht siltig; kleur: roestbruin
40-50; Matig fijn zand, licht humeus, licht siltig; Geroerd; kleur:
licht-/donkerbruin

12-1

50-60; Matig fijn zand, licht humeus, licht siltig; Geroerd; kleur:
licht-/donkerbruin
60-90; Matig fijn zand, matig humeus, matig siltig; kleur:
donkerbruin/zwart
90-100; Matig fijn zand, licht siltig; kleur: lichtbruin

12-2

0 cm-mv

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
22254 Wooldseweg 71 Winterswijk 13 Gehele terrein 21-8-201

2
246.871; 442.373 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-10; Asfalt
10-20; Gebroken puin
20-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin/zwart

13-1

50-100; Matig fijn zand, licht siltig; kleur: geelbruin
13-2

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
22254 Wooldseweg 71 Winterswijk 14 Gehele terrein 21-8-201

2
246.845; 442.388 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-10; Asfalt
10-30; Gebroken puin

30-50; Matig fijn zand, matig humeus, matig siltig; kleur:
donkerbruin/zwart

14-1

50-80; Matig fijn zand, matig humeus, matig siltig; kleur:
donkerbruin/zwart
80-100; Matig fijn zand, sterk siltig; kleur: donkergrijsbruin

14-2

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
22254 Wooldseweg 71 Winterswijk 15 Gehele terrein 21-8-201

2
246.865; 442.401 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-14; Asfalt
14-50; Matig fijn zand, matig humeus, matig siltig; kleur:
donkerbruin/zwart15-1

50-70; Matig fijn zand, matig humeus, matig siltig; kleur:
donkerbruin/zwart
70-100; Matig fijn zand, licht humeus, licht siltig; Geroerd; kleur:
licht-/donkerbruin

15-2

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
22254 Wooldseweg 71 Winterswijk 16 Gehele terrein 21-8-201

2
246.874; 442.417 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-9; Asfalt
9-15; Gebr. basald
15-50; Matig fijn zand, sterk humeus, sterk siltig; kleur:
donkerbruin/zwart

16-1

50-70; Matig fijn zand, sterk humeus, sterk siltig; kleur:
donkerbruin/zwart
70-90; Matig fijn zand, matig humeus, matig siltig; kleur:
donkerbruin
90-100; Matig fijn zand, licht siltig; kleur: lichtbruin

16-2

0 cm-mv

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
22254 Wooldseweg 71 Winterswijk 17 Gehele terrein 21-8-201

2
246.851; 442.400 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-10; Asfalt
10-20; Gebroken puin
20-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin/zwart

17-1

50-70; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin/zwart
70-100; Matig fijn zand, licht siltig; kleur: lichtbruin

17-2

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
22254 Wooldseweg 71 Winterswijk 18 Gehele terrein 21-8-2012

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-15; Beton

15-50; Matig fijn zand, licht siltig; kleur: lichtbruin
18-1

50-100; Matig fijn zand, licht siltig; kleur: lichtbruin

18-2

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
22254 Wooldseweg 71 Winterswijk 19 Gehele terrein 21-8-2012

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-12; Beton
12-70; Matig fijn zand, licht humeus, licht siltig; Gestaakt wegens
puin, Puin (matig); kleur: donkerbruin

19-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
22254 Wooldseweg 71 Winterswijk 20 Gehele terrein 21-8-2012

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-8; Beton
8-30; Matig fijn zand, licht siltig; kleur: geelbruin

30-50; Matig fijn zand, matig humeus, matig siltig; kleur:
donkerbruin/zwart

20-1

50-90; Matig fijn zand, matig humeus, matig siltig; kleur:
donkerbruin/zwart

90-100; Matig fijn zand, licht siltig; kleur: lichtbruin

20-2
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ANALYSERAPPORTEN GROND 
 



T.a.v. Henk Broekhuijsen
Postbus 74
7140 AB  GROENLO

Datum: 28-08-2012

Milieutechniek Rouwmaat b.v.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-08-2012

Wooldseweg 71 Winterswijk

22254

2012144005

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

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Wooldseweg 71 Winterswijk

1 2 3 4 5

1/5

22254

Analysecertificaat

28-08-2012/11:49

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

21-08-2012 A,C

23-08-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012144005/1

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.8% (m/m) 86.3 78.3 82.7 74.6Droge stof

S 6.4% (m/m) ds 4.0 7.8 4.5 6.3Organische stof

Q 93.4% (m/m) ds 95.7 91.8 95.1 93.4Gloeirest

S 2.9% (m/m) ds 4.3 5.2 5.8 5.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 10mg/kg ds 14 8.1 31 21Koper (Cu)

1

2

3

4

5

1-1>M1

2-1>M2

2-2>M3

3-1>M4

3-3>M5 7068028

7068027

7068026

7068025

7068024

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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



Wooldseweg 71 Winterswijk

6 7 8 9 10

2/5

22254

Analysecertificaat

28-08-2012/11:49

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

21-08-2012 A,C

23-08-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012144005/1

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 86.2% (m/m) 78.5 56.2 79.1 85.9Droge stof

S 6.3% (m/m) ds 7.1 13.9 5.9 4.5Organische stof

Q 93.6% (m/m) ds 92.7 85.1 94.1 95.2Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 3.3 14.2 <2.0 4.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 16mg/kg ds 67 40 12 26Koper (Cu)

6

7

8

9

10

4-1>M6

4-2>M7

4-3>M8

5-1>M9

6-1>M10 7068033

7068032

7068031

7068030

7068029

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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



Wooldseweg 71 Winterswijk

11 12 13 14 15

3/5

22254

Analysecertificaat

28-08-2012/11:49

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

21-08-2012 A,C

23-08-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012144005/1

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 80.7% (m/m) 85.0 80.7 68.7 88.2Droge stof

S 4.2% (m/m) ds 4.0 4.8 14.1 2.2Organische stof

Q 95.8% (m/m) ds 95.7 94.9 85.5 97.6Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 4.5 3.1 5.6 2.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 6.3mg/kg ds 10 21 12 <5.0Koper (Cu)

11

12

13

14

15

6-2>M11

7-1>M12

8-1>M13

9-1, 10-1>M14

11-1, 12-1>M15 7068038

7068037

7068036

7068035

7068034

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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



Wooldseweg 71 Winterswijk

16 17 18 19 20

4/5

22254

Analysecertificaat

28-08-2012/11:49

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

21-08-2012 A,C

23-08-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012144005/1

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 84.2% (m/m) 83.4 83.0 97.2 87.5Droge stof

S 4.9% (m/m) ds 2.0 4.8 <0.5 1.6Organische stof

Q 95.0% (m/m) ds 97.7 94.7 99.5 98.2Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 3.1 7.9 <2.0 2.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 11mg/kg ds <5.0 6.7 <5.0 8.4Koper (Cu)

16

17

18

19

20

13-1, 14-1, 15-1>M16

11-2, 12-2, 13-2, 14-2, 15-2>M17

16-1, 17-1>M18

18-1>M19

19-1>M20 7068043

7068042

7068041

7068040

7068039

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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



Wooldseweg 71 Winterswijk

21 22

5/5

22254

Analysecertificaat

28-08-2012/11:49

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

21-08-2012 A,C

23-08-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012144005/1

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.5% (m/m) 90.2Droge stof

S 0.8% (m/m) ds 1.0Organische stof

Q 99.0% (m/m) ds 98.9Gloeirest

S 2.5% (m/m) ds 2.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <5.0mg/kg ds 12Koper (Cu)

21

22

20-1>M21

18-2, 20-2>M22 7068045

7068044

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

JK



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012144005
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Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1-1>M1 7068024 1  0  50 05300274571-1

2-1>M2 7068025 2  0  50 05300274532-1

2-2>M3 7068026 2  50  80 05300274642-2

3-1>M4 7068027 3  0  40 05300274623-1

3-3>M5 7068028 3  60  100 05300274633-3

4-1>M6 7068029 4  0  50 05300274604-1

4-2>M7 7068030 4  60  100 05300274564-2

4-3>M8 7068031 4  100  150 05300274594-3

5-1>M9 7068032 5  0  50 05300274555-1

6-1>M10 7068033 6  0  50 05300274586-1

6-2>M11 7068034 6  50  100 05300274546-2

7-1>M12 7068035 7  0  50 05300274507-1

8-1>M13 7068036 8  0  50 05300284578-1

9-1, 10-1>M14 7068037 9  0  50 05300284459-1

 7068037 10  0  50 053002845510-1

11-1, 12-1>M15 7068038 11  6  50 053002845211-1

 7068038 12  10  50 053002844312-1

13-1, 14-1, 15-1>M16 7068039 13  20  50 053002845113-1

 7068039 14  30  50 053002794214-1

 7068039 15  14  50 053002845015-1

11-2, 12-2, 13-2, 14-2, 15-2>M17 7068040 11  50  100 053002844711-2

 7068040 12  50  100 053002844212-2

 7068040 13  50  100 053002793813-2

 7068040 14  50  100 053002793414-2

 7068040 15  50  100 053002793015-2

16-1, 17-1>M18 7068041 16  15  50 053002844416-1

 7068041 17  20  50 053002845417-1

18-1>M19 7068042 18  15  50 053002793118-1

19-1>M20 7068043 19  12  70 053002794319-1

20-1>M21 7068044 20  8  50 053002794020-1

18-2, 20-2>M22 7068045 18  50  100 053002793518-2

 7068045 20  50  100 053002793620-2
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Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

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

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012144005
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Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof/Gloeirest

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0173Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

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

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

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

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

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

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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BIJLAGE 4 
 
 
 
 
 
 

TOETSINGSTABELLEN 
 



 

 

In de onderstaande tabel(len) worden de geanalyseerde concentraties aangegeven. De achtergrond-, toetsings- en 
interventiewaarden van de grond hebben betrekking op een bodem met bepaalde organische stof- en 
lutumpercentages zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd.  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M1 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% 
d.s.) 

6,4  

Lutum (% d.s.) 2,9  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 88,8  
   
Metalen   
Koper 10 - 22,9 65,7 109

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M1: 1-1 (0-50 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M2 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% 
d.s.) 

4  

Lutum (% d.s.) 4,3  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 86,3  
   
Metalen   
Koper 14 - 22,2 63,8 105

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M2: 2-1 (0-50 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M3 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% 
d.s.) 

7,8  

Lutum (% d.s.) 5,2  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 78,3  
   
Metalen   
Koper 8,1 - 25,3 72,8 120

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M3: 2-2 (50-80 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 



 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M4 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% 
d.s.) 

4,5  

Lutum (% d.s.) 5,8  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 82,7  
   
Metalen   
Koper 31 + 23,5 67,7 112

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M4: 3-1 (0-40 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M5 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% 
d.s.) 

6,3  

Lutum (% d.s.) 5,2  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 74,6  
   
Metalen   
Koper 21 - 24,3 70,0 116

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M5: 3-3 (60-100 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M6 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% 
d.s.) 

6,3  

Lutum (% d.s.) 0  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 86,2  
   
Metalen   
Koper 16 - 22,2 63,8 105

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M6: 4-1 (0-50 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 



 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M7 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% 
d.s.) 

7,1  

Lutum (% d.s.) 3,3  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 78,5  
   
Metalen   
Koper 67 + 23,6 67,9 112

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M7: 4-2 (60-100 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M8 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% 
d.s.) 

13,9  

Lutum (% d.s.) 14,2  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 56,2  
   
Metalen   
Koper 40 + 35,4 102 168

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M8: 4-3 (100-150 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M9 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% 
d.s.) 

5,9  

Lutum (% d.s.) 0  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 79,1  
   
Metalen   
Koper 12 - 21,9 63,1 104

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M9: 5-1 (0-50 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 



 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M10 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% 
d.s.) 

4,5  

Lutum (% d.s.) 4,8  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 85,9  
   
Metalen   
Koper 26 + 22,9 65,7 109

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M10: 6-1 (0-50 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M11 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% 
d.s.) 

4,2  

Lutum (% d.s.) 0  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 80,7  
   
Metalen   
Koper 6,3 - 20,8 59,8 98,8

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M11: 6-2 (50-100 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M12 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% 
d.s.) 

4  

Lutum (% d.s.) 4,5  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 85  
   
Metalen   
Koper 10 - 22,3 64,2 106

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M12: 7-1 (0-50 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 



 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M13 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% 
d.s.) 

4,8  

Lutum (% d.s.) 3,1  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 80,7  
   
Metalen   
Koper 21 - 21,9 63,1 104

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M13: 8-1 (0-50 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M14 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% 
d.s.) 

14,1  

Lutum (% d.s.) 5,6  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 68,7  
   
Metalen   
Koper 12 - 29,8 85,7 142

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M14: 9-1, 10-1 (0-50 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M15 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% 
d.s.) 

2,2  

Lutum (% d.s.) 2,8  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 88,2  
   
Metalen   
Koper <5 - 20,0 57,5 95,0

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M15: 11-1, 12-1 (6-50 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 



 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M16 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% 
d.s.) 

4,9  

Lutum (% d.s.) 0  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 84,2  
   
Metalen   
Koper 11 - 21,3 61,1 101

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M16: 13-1, 14-1, 15-1 (14-50 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M17 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% 
d.s.) 

2  

Lutum (% d.s.) 3,1  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 83,4  
   
Metalen   
Koper <5 - 20,1 57,7 95,3

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M17: 11-2, 12-2, 13-2, 14-2, 15-2 (50-100 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M18 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% 
d.s.) 

4,8  

Lutum (% d.s.) 7,9  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 83  
   
Metalen   
Koper 6,7 - 25,1 72,3 119

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M18: 16-1, 17-1 (15-50 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 



 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M19 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% 
d.s.) 

0  

Lutum (% d.s.) 0  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 97,2  
   
Metalen   
Koper <5 - 19,3 55,6 91,8

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M19: 18-1 (15-50 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M20 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% 
d.s.) 

1,6  

Lutum (% d.s.) 2,7  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 87,5  
   
Metalen   
Koper 8,4 - 19,8 56,9 94,1

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M20: 19-1 (12-70 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M21 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% 
d.s.) 

0,8  

Lutum (% d.s.) 2,5  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 89,5  
   
Metalen   
Koper <5 - 19,7 56,5 93,4

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M21: 20-1 (8-50 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 



 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M22 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% 
d.s.) 

1  

Lutum (% d.s.) 2,2  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 90,2  
   
Metalen   
Koper 12 - 19,5 56,0 92,5

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M22: 18-2, 20-2 (50-100 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 



 

 

BIJLAGE 5 
 

Toegepaste normen (behalve voor laboratoriumonderzoek) 
 
NEN 5104 Geotechniek Classificatie van onverharde grondmonsters 

NEN 5707 Asbest Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem 

NVN 5709 Bodem Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en anorganische parameters in 
grond 

NEN 5725 Bodem Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, orienterend en nader 
onderzoek 

NEN 5740 Bodem Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek 

NPR 5741 Bodem Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden 
toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek 

NPR 6616 Water en slib Routinebepaling van de pH 

NEN 5742 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische 
verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische 
bodemkenmerken. 

NEN 5743 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen. 

NEN 5744 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, 
matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische eigenschappen.  

NEN 5745 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen. 

NEN 5120 Geotechniek Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen . 

NEN 5751 Bodem Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische analyses 

NEN 5733 Bodem Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet 

NEN 5766 Bodem Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek  

NEN 5861 Milieu Procedures voor monsteroverdracht 

NEN-EN-ISO 
5667-3 

Water Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en behandeling van watermonsters 

NEN 5897 Asbest Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat 

NEN-ISO 
7888 

Water Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen 

SIKB protocol 
2001 

Milieu Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 
grondmonsters en waterpassen 

SIKB protocol 
2002 

Water Het nemen van grondwatermonsters 

SIKB protocol 
2018 

Asbest Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
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Rapportage Sanscrit.nl

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

Algemeen

Naam dossier: Wooldseweg 71 Winterswijk

Beoordelaar: n.looman@rouwmaat.nl

Uitgevoerde beoordelingen:

Code: MT.22254

Datum rapport:

Opmerkingen bij dossier:

V. Sanscrit 2.1.2

V. rapport 2.11

maandag 3 september 2012

 

Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: huidig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is neergelegd in de 

Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 

opdracht van het ministerie van VROM.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, 

ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt 

vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

(Een deel van) de locatie dient met spoed gesaneerd te worden als gevolg van:

- een onaanvaardbare situatie voor de mens als gevolg van hinder (gebaseerd op stap 2)



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Koper 1,05e-3  0,011,40e-1

Plaatsen waar kinderen spelen
Koper 2,84e-3  0,021,40e-1

Sprake van huidcontact?Functie

Plaatsen waar kinderen spelen Ja

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

 

Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

TCL

[ug/m3]

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Koper 0 1,00

Plaatsen waar kinderen spelen

Koper 0 1,00

Toetsing TCL's



Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Koper
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  98.90

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  1.10

Permeatie drinkwater  0.00

Plaatsen waar kinderen spelen

Koper
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.51

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.49

Permeatie drinkwater  0.00

Humane risico's - invoergegevens

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

OnbebouwdBebouwdOnbebouwdBebouwdGeheelStof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Koper  700,00

Plaatsen waar kinderen spelen
Koper  700,00

OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Plaatsen waar kinderen spelen  0,50  0,50Als kind  6,00

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie  0,50  0,50Als kind  6,00

Parameters



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van 

gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.

TD>25%

TD>65%

Ingevoerd [m2] Criterium [m2] Overschrijding

350

350

5000

500

Nee

Nee

Contour

Matig gevoeligEcologisch toetsniveau:

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:
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