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E
Achtergrond
In opdracht van Mevr. J.M.E. Tenkink heeft Milieutechniek Rouwmaat een verkennend asbestonderzoek
verricht aan de Blekkinkhofweg 17 te Winterswijk Woold (gemeente Winterswijk).

1.1

Het asbestonderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. Het onderzoek heeft tot
doel vaststellen of er asbest in de grond aanwezig is, welke mogelijk een belemmering kan vormen.
Kwaliteit
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. conform de
beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000. Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. is gecertificeerd en erkend voor
het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het
toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-SIKB protocol 2018 (maaiveldinspectie en monsterneming
van asbest in bodem). De grondmonsters zijn (voor)behandeld door middel van de AS3000-methode in het
door de Raad voor Accreditatie erkende laboratorium ALcontrol te Hoogvliet.

1.2

1.3

Betrouwbaarheid
Het asbestonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5707 (NEN 5707). Het vooronderzoek, dat
parallel loopt aan deze norm, is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5725 (NEN 5725). Ondanks de
zorgvuldigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende
verontreinigingen niet zijn ontdekt.
Onafhankelijkheid
1.4
Tussen Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de
onafhankelijkheid en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren.
De onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is op genomen in bijlage 9. De
veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een erkende medewerker, de heer A. Ellmann.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is de voorinformatie beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 de hypothese
gedefinieerd en is de onderzoeksopzet vastgesteld. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het onderzoek.
Ten slotte zijn in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen gedefinieerd.

1.5

VOORONDERZOEK
Geraadpleegde bronnen
2.1
Voor aanvang van het asbestonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek,
verzameld. In bijlage 9 is de informatie van het vooronderzoek opgenomen.
Bij het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
informatie van de opdrachtgever
informatie van de gemeente/omgevingsdienst
informatie provinciaal bodemloket
informatie van de website topotijdreis.nl
informatie van de website bodemloket.nl
locatie inspectie
informatie uit het gemeentelijk archief
Huidige situatie
2.2
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Blekkinkhofweg 17 te Winterswijk Woold (gemeente Winterswijk). De
locatie is kadastraal bekend als gemeente Winterswijk, sectie E, nummer 10295. De onderzoekslocatie heeft
een oppervlakte van circa 350 m . In bijlage 1 is de topografische kaart weergegeven. Bijlage 2 bevat de
kadastrale kaart met kadastrale gegevens en in bijlage 3 is de situatietekening met monsternamepunten
weergegeven.
2

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Winterswijk Woold, in de buurtschap Woold. Op het
perceel staat een woonhuis met een aantal schuren. Eind 2016 heeft Prinsen Sloopwerken asbest verwijderd
op de locatie. Zowel binnen als buiten het woonhuis is destijds asbest gesaneerd en vervolgens afgevoerd. Het
meest noordelijk te onderzoeken gebied betreft een carport waar de asbestgolfplaten vanaf zijn gehaald. Het
zuidelijke deel is de voormalige schuur, deze is na de verwijdering van de asbest dakbedekking gesloopt.
Het terrein is onverhard en niet opgehoogd.

Figuur 1: Overzichtsfoto
2.3

Historie

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

Figuur 2: Weergave bodemloket.nl
2.4

Asbest

Volgens de asbestkansenkaart van de provincie Gelderland heeft de locatie een hoge verwachtingskans op het
voorkomen van asbest.
Door de voormalige aanwezigheid van asbest golfplaten is het mogelijk dat er contaminatie van het maaiveld
door afspoelend hemelwater heeft plaatsgevonden. Derhalve is de locatie verdacht op het voorkomen van
asbest in de bodem.

Figuur 3: Overzichtsfoto bebouwing

Figuur 4: Locatie voormalige bebouwing

2.5
Voorgaande onderzoeken
Op en in de nabije omgeving van de onderzoekslocatie hebben voorzover bekend geen voorgaande
bodemonderzoeken plaatsgevonden.
Geohydrologie
2.6
Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland op een hoogte van circa 36 m +NAP.
De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 35,5 m +NAP, waardoor het grondwater zich op
± 0,5 m -mv zou bevinden. Uit de grondwaterkaarten van TNO blijkt dat de regionale
grondwaterstromingsrichting noordwestelijk is gericht. Het grondwater is voor zover bekend niet onderhevig
aan invloeden van buitenaf.

HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET
Hypothese
De gehele locatie kan op basis van het vooronderzoek als heterogeen verdacht worden beschouwd en hiervoor
wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld'
gehanteerd.

3.1

3.2
Onderzoeksopzet
Voorafgaand aan de werkzaamheden zal een visuele inspectie van het maaiveld worden uitgevoerd. Het
maaiveld wordt hierbij steekproefsgewijs geïnspecteerd. De locatie wordt opgedeeld in inspectiestroken van
1,5 m en deze worden geïnspecteerd.
In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven.
Aantal gaten in de verdachte laag (l*b*d)
| 4 (0.3 m * 0.3 m * 0,5 m-mv)
Asbest in grond (NEN 5707):
•
Droge stof
•
Fijne fractie asbest

Aantal gaten tot onderzijde verdachte laag
\2

Analyses
| Asbest in grond (NEN 5707)

B

RESULTATEN

Visuele inspectie maaiveld
In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de visuele inspectie van de toplaag opgenomen.

4.1

Inspectiepunten
Weersomstandigheden
Type grond
Conditie maaiveld

Droog/lichte regen
Zand
vochtig
Los
matige vegetatie
907o-1007o
nee
nee

Inspectie-efficiëntie
Beperkingen van de inspectie
Asbestverdacht materiaal op het maaiveld aangetroffen?

Uitvoering veldwerk
4.2
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 6 maart 2017. Op de tekening in bijlage 3 staan de diverse boringen
weergegeven.
Per proefgat wordt het uitkomende materiaal uitgespreid in lagen van circa 2 cm dik en visueel geïnspecteerd
op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Vervolgens wordt al het uitkomende materiaal gezeefd
(zeeffractie 20 mm) en worden de mengmonsters samengesteld.
De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, zeer fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond
overwegend uit donkerbruin, zeer fijn zand. De complete omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in
bijlage 4.
Samenstelling (meng)monsters
4.2
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond en plaatmateriaal.
In onderstaande tabel staan de monsters weergegeven.
Grond (meng) monster(s)
ASMM01
ASMM02

Samenstelling
01 + 02 + 03
04 + 05 + 06

Traject (m-mv)
0,0-1
0,0-1

Analyse
Asbest in grond
Asbest in grond

Motivatie:
ASMM01 is samengesteld uit de gaten aan de zuidzijde van het perceel.
ASMM02 is samengesteld uit de gaten aan de noordzijde van het perceel.
Analyseresultaten
4.3
In bijlage 5 zijn de analyserapporten van de asbestmonsters opgenomen. De toetsingstabellen zijn
weergegeven in bijlage 6.
In de onderstaande tabel zijn resultaten opgenomen van de berekeningen van de asbestconcentratie van de op
locatie verzamelde asbestverdachte materialen in de fractie > 20 mm. Tevens is in de tabel de totale
asbestconcentratie opgenomen. Deze concentratie bevat de asbestconcentratie in de fractie > 20 mm (bepaald
in het veld) met de asbestconcentratie in de fractie < 20 mm (bepaald in het laboratorium).
Grond(meng)
monster(s)

Traject
(m-mv)

Berekende asbestconcentratie
(fractie > 20 mm) mg/kg d.s.

Asbestconcentratie
(fractie < 20 mm) mg/kg d.s.

Totale asbestconcentratie
mg/kg d.s.

ASMM01

0,0-1

0

9,44

9,44

ASMM02

0,0-1

0

29,22

29,22

CONCLUSIE
Algemeen
In opdracht van Mevr. J.M.E. Tenkink heeft Milieutechniek Rouwmaat een verkennend asbestonderzoek
verricht aan de Blekkinkhofweg 17 te Winterswijk Woold (gemeente Winterswijk).

5.1

Het asbestonderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. Het onderzoek heeft tot
doel vaststellen of er asbest in de grond aanwezig is, welke mogelijk een belemmering kan vormen.
Conclusies en aanbevelingen
5.2
Uit het uitgevoerde bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:
•
Bij het asbestonderzoek zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In de grove fractie van de
bodem is over de gehele locatie geen asbest aangetroffen. In het mengmonster ASMM01 van de fijne
fractie is een gehalte van 9,44 mg/kg aangetoond. In het mengmonster ASMM02 van de fijne fractie is
een gehalte van 29,22 mg/kg aangetoond. Dit is onder het criterium voor nader onderzoek (50 mg/kg
d.s.) en een nader onderzoek is derhalve niet noodzakelijk.
•
De vooraf gestelde hypothese, de gehele locatie kan op basis van het vooronderzoek als heterogeen
verdacht worden beschouwd, dient grotendeels verworpen te worden.
Opmerking
Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond
naar elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren
grond overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie
gelden. Deze zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de
eindverwerkingslocatie in overleg met het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken
worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen
overschrijdt.

•
BIJLAGE 1

TOPOGRAFISCHE KAART

•
BIJLAGE 2

KADASTRALE KAART

1681

3752

10296

3836
1686

Kadastrale kaart

A4

Bodemonderzoek Blekkinkhofweg 17 Winterswijk
Woold
Kadastraal object
Kadastrale gemeente:

PROJECTNUMMER: 17082
Winterswijk

Sectie:

E

Perceel:

10295

SCHAAL:1:1.000
GETEKEND:JNI

ROUWMAAT

groep

DATUM: 9-2-2017
BIJLAGE: 2

•
BIJLAGE 3

SITUATIETEKENING MET MONSTERNAMEPUNTEN

S i t u a t i e t e k e n i n g met m o n s t e r n a m e p u n t e n

Legenda
Bebouwing
Locatiegrens

Bodemonderzoek Blekkinkhofweg 17 Winterswijk

SCHAAL:1:250

PROJECTNUMMER: 17082

GETEKEND:JNI

Asbestgat + boring tot 0,5 m-mv

ROUWMAAT

Asbestgat + boring tot 2,0 m-mv

groep

DATUM:29-3-2017
BIJLAGE: 3

•
BIJLAGE 4

BOORBESCHRIJVINGEN

Boring:

01

Boring:

02

Datum:

06-03-2017

Datum:

06-03-2017

Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, matig
wortelhoudend, gebiedseigen, donkerbruin, Graven,
ASMM01

Zand, zeer fijn, zwak humeus, matig siltig, matig
wortel houd end, gebiedseigen, donkerbruin. Graven,
ASMM01

Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, matig
wortelhoudend, gebiedseigen, donkerbruin,
Edelmanboor
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig roest houd end,
, lichtgeelbruin, Edelmanboor

Boring:

03

Boring:

04

Datum:

06-03-2017

Datum:

06-03-2017

m

Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, matig
wortelhoudend, gebiedseigen, donkerbruin. Graven.
ASMM01

Projectcode: 17082
Projectnaam: Blekkinkhofweg 17 Winterswijk

m

Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, matig
wortel houd end, gebiedseigen, sporen baksteen,
antropogeen, zwak ijzerhoudend, antropogeen,
donkerbruin. Graven, ASMM02

Boring:

05

Boring:

06

Datum:

06-03-2017

Datum:

06-03-2017

GWS:

70

ü

Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siltig, matig
wortelhoudend, gebiedseigen, sporen baksteen,
antropogeen, donkerbruin. Graven, ASMM02
Zand, zeer fijn, matig siltig, donkerbruin, Edelmanboor

H

Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siitig, matig
worteihoudend, gebiedseigen, donkerbruin. Graven,
ASMM01

Boring:

ASMM01

Boring:

ASMM02

Datum:

06-03-2017

Datum:

06-03-2017

Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siitig,
donkerbruin. Graven

Projectcode: 17082
Projectnaam: Blekkinkhofweg 17 Winterswijk

Zand, zeer fijn, matig humeus, matig siitig,
donkerbruin. Graven

•
BIJLAGE 5

ANAL YSECERTIFICA TEN ASBEST

ALcontrol Laboratories
Analyserapport

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
W. Egging
Den Sliem 93
7141 JG GROENLO

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer
Rapport-verificatienummer

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 • Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Blad 1 van 7

Blekkinkhofweg 17 Winterswijk
17082
12487805, versienummer: 1
4I276S5K

Rotterdam, 20-03-2017

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 17082.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

van Duin
Laboratory Manager

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Analyserapport

W. Egging
Projectnaam

Blekkinkhofweg 17 Winterswijk

Orderdatum

Projectnummer

17082

Startdatum

07-03-2017

Rapportnummer

12487805

Rapportagedatum

20-03-2017

Nummer
001
002

" 1

Monstersoort

Monsterspecificatie

Asbestverdachte
grond AS3000
Asbestverdachte
grond AS3000

Analyse

ASMM01 ASMM01 (0-10)
ASMM02 ASMM02 (0-10)

Eenheid

Q

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
aangeleverd materiaal grond
kg
totaal gewicht na drogen
g
droge stof
gew.-%
KWANTITA TIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
mg/kgds
asbestconcentratie
gewogen asbestconcentratie
mg/kgds
gewogen nietmg/kgds
hechtgebonden
asbestconcentratie
ondergrens (95%
mg/kgds
bet rouwb.interval)
bovengrens (95%
mg/kgds
bet rouwb.interval)

002

001

10.44
9137
87.5

10.30
7344
71.3

9.4

29

9.441
<2

29.2217

S

7.6

18

S

11

44

S

29.2217

chrysotiel
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)
Concentratie chrysotiel
(bovengrens)
amosiet
Concentratie amosiet
(ondergrens)
Concentratie amosiet
(bovengrens)
crocidoliet
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)
Concentratie crocidoliet
(bovengrens)
anthophylliet

mg/kgds
mg/kgds

S
S

9.4
7.6

29
18

mg/kgds

S

11

44

mg/kgds
mg/kgds

S
S

<2
<2

<2
<2

mg/kgds

S

<2

<2

mg/kgds
mg/kgds

S
S

<2
<2

<2
<2

mg/kgds

S

<2

<2

mg/kgds

S

<2

<2

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)
Concentratie anthophylliet
(bovengrens)
tremoliet

mg/kgds

S

<2

<2

mg/kgds

S

<2

<2

mg/kgds

S

<2

<2

Concentratie tremoliet
(ondergrens)
Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds

S

<2

<2

mg/kgds

S

<2

<2

actinoliet
Concentratie actinoliet
(ondergrens)
Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds
mg/kgds

S
S

<2
<2

<2
<2

mg/kgds

S

<2

<2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
Paraaf:
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer
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001
002

Blad 3 van 7

Analyserapport

Blekkinkhofweg 17 Winterswijk

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

17082
12487805 " 1

Monstersoort

Monsterspecificatie

Asbestverdachte
grond AS3000
Asbestverdachte
grond AS3000

ASMM01 ASMM01 (0-10)
ASMM02 ASMM02 (0-10)

Analyse

Eenheid

Q

002

gemeten serpentijnasbestconcentratie
gemeten amfiboolasbestconcentratie
berekende bepalingsgrens

mg/kgds

S

9.4

29

mg/kgds

S

<2

<2

mg/kgds

S

1.4

0.1

001

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALcontrol Laboratories
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.

w. Egging

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

Blekkinkhofweg 17 Winterswijk
17082
12487805 " 1

Blad 4 van 7

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

06-03-2017
07-03-2017
20-03-2017

Monster beschrijvingen

002

*

Omdat boven de 4mm niet-hechtgebonden asbest is aangetroffen, moet - wanneer dat relevant is om de
onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden - tevens de zeeffractie <500 |jm worden onderzocht op vrije
asbestvezels (<100 |jm) door middel van SEM/RMA conform ISO 14966. In opdracht van de opdrachtgever is dit
onderzoek niet uitgevoerd.
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Analyserapport
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Blekkinkhofweg 17 Winterswijk

Orderdatum

Projectnummer

17082

Startdatum

07-03-2017

Rapportnummer

12487805

Rapportagedatum

20-03-2017

" 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

aangeleverd materiaal grond

Asbestverdachte grond AS3000

Conform NEN 5898

droge stof

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

gemeten totaal
asbestconcentratie
ondergrens (95%
bet rouwb.interval)
bovengrens (95%
bet rouwb.interval)
chrysotiel

Asbestverdachte grond AS3000

conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Conform NEN 5896

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)
Concentratie chrysotiel
(bovengrens)
amosiet

Asbestverdachte grond AS3000

Concentratie amosiet
(ondergrens)
Concentratie amosiet
(bovengrens)
crocidoliet

Asbestverdachte grond AS3000

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)
Concentratie crocidoliet
(bovengrens)
anthophylliet

Asbestverdachte grond AS3000

Conform NEN 5896

Asbestverdachte grond AS3000

conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)
Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000

tremoliet

Asbestverdachte grond AS3000

Concentratie tremoliet
(ondergrens)
Concentratie tremoliet
(bovengrens)
actinoliet

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Conform NEN 5896

Asbestverdachte grond AS3000

conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie actinoliet
(ondergrens)
Concentratie actinoliet
(bovengrens)
gemeten serpentijnasbestconcentratie
gemeten amfiboolasbestconcentratie
berekende bepalingsgrens

Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000

conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
Idem
Conform NEN 5896
conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
Idem

Conform NEN 5896
Asbestverdachte grond AS3000
conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000

Idem
Conform NEN 5896
conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)
Idem
Idem

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Idem
Verpakking

001

El 458557

07-03-2017

06-03-2017

Idem
ALC291

002

El 458558

07-03-2017

06-03-2017

ALC291
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Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5707
ALcontrolnummer:

12487805-001

Monsteromschrijving:

Datum anaiyse:

19-03-2017

Projectnummer:

17082

Projectnaam:

17082

ASMM01

Voorbereidende resultaten
t o t a a i g e w i c h t na d r o g e n

9137

g

totaai gewicht voor drogen

10438

droge stof

87.5

g
gew.-%

Labomonster
Concentratie (mg/kgds) **

Gemeten concentraties
gemeten serpentijn-asbestconcentratie

9.4

gemeten amfibooi-asbestconcentratie

<2

gemeten

hechtgebonden-asbestconcentratie

9.4

gemeten

niet-hechtgebonden-asbestconcentratie

<2

gemeten totaal asbestconcentratie

9.4

berekende bepalingsgrens

1.4

Ondergrens (mg/kgds) **

Bovengrens (mg/kgds) **

7.6

11

7.5528

11.3292

Gewogen concentraties*
gewogen asbestconcentratie

9.441

gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie

<2

Analyseresultaten
Soort materiaal

Hechtgebondenheid
hechtgebonden

Amosiet %
(m/m)

Crocidoliet %
(m/m)

Anthophylliet
%(m/m)

Tremoliet %
(m/m)

-

10-15

Actinoliet %
(m/m)

(mg/kgds)"**

Bepalingsgrens

(mg/kgds)

Bovengrens

(mg/kgds)

Ondergrens

(mg/kgds)

hechtgebonden

Concentratie niet

(mg/kgds)

Concentratie

hechtgebonden

fractie (g)

onderzochte

Massa deeltjes in

Aantal deeltjes

Soort materiaal

Tremoliet

Actinoliet

Crocidoliet

Anthophylliet

Amosiet

Chrysotiel
1

(m/m)

onderzocht

percentage

massa

zeeffractie (g)

Fractie (mm)

||

Plaat

Chrysotiel %
(m/m)

>32

0

100

16-32

0

100

8-16

3

100

4-8

10

100

X

Plaat

3

0.6678

9.136

7.309

10.963

2-4

12

100

X

Plaat

2

0.0223

0.305

0.244

0.366

1-2

39

22.2

0.9

0.5-1

325

8.3

0.5

<0.5

8747

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie
bundels Chrysotiel
bundels Amosiet
bundels Crocidoliet
bundels Anthophylliet
bundels Tremoliet
bundels Actinoliet
De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibooi. "Circulaire Bodemsanering,
Staatscourant nr. 16675, 1 juii 2013".
Aile afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat voigens tabei 16 uit NEN 5707;2003.
De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 12 uit NEN 5707;2003.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen .
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A n a l y s e r a p p o r t b e p a l i n g v a n a s b e s t in b o d e m c o n f o r m N E N 5 7 0 7
ALcontrolnummer:

12487805-002

Monsteromschrijving:

Datum anaiyse:
Projectnummer:
Projectnaam:

20-03-2017
17082
17082

ASMM02

Voorbereidende resultaten
totaai gewicht na drogen
totaai gewicht voor drogen
droge stof

7344
10297
71.3

Labomonster
Gemeten concentraties

g
g
gew.-%

Concentratie (mg/kgds) **

gemeten serpentijn-asbestconcentratie
gemeten amfibooi-asbestconcentratie
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie
gemeten totaal asbestconcentratie
berekende bepalingsgrens

29
<2
<2
29
29
N.v.t.

Gewogen concentraties*
gewogen asbestconcentratie
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie

29.2217
29.2217

Ondergrens (mg/kgds) **

Bovengrens (mg/kgds) **

18

44

18.0863

43.714

Analyseresultaten
Soort materiaal

Hechtgebondenheid

Chrysotiel %
(m/m)

Board

niet hechtgebonden

15-30

Bundels Chrysotiel

niet hechtgebonden

60-100

dl

Amosiet %
(m/m)

lis

s

s

Si i

>32
16-32
8-16
4-8
2-4
1-2
0.5-1

0
0
37
60
68
117
560

100
100
100
100
100
22.3
5.4

<0.5

6502

Ê

Crocidoliet %
(m/m)
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Anthophylliet
%(m/m)

Tremoliet %
(m/m)

Actinoliet %
(m/m)

w
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ra
cn ra
£ E

ra
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Board
Board
Board
Bundeis

13
16
4
27

0.6129
0.117
0.0102
0.0027

18.778
3.585
1.404
5.456

12.518
2.390
0.407
2.772

25.037
4.779
4.143
9.755

Chrysotiel

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie
bundels Chrysotiel
bundels Amosiet
bundels Crocidoliet
bundels Anthophylliet
bundels Tremoliet
bundels Actinoliet
De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibooi. "Circulaire Bodemsanering,
Staatscourant nr. 16675, 1 juii 2013".
Aile afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat voigens tabei 16 uit NEN 5707;2003.
De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, weike is afgeleid van tabei 12 uit NEN 5707;2003.
De bepalingsgrens wordt alieen bepaald voor de zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totaie
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen .
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BIJLAGE 6

TOETSINGSTABELLEN

Toelichting toetsingskader
De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van het Regeling Bodemkwaliteit en de
circulaire Bodemsanering 2006.
Grond
Voor de beoordeling van grond worden achtergrond- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de
volgende betekenis:
Achtergrondwaarden (AW)
In het Regeling Bodemkwaliteit wordt de term "Achtergrondwaarden" gebruikt. De achtergrondwaarden zijn
gebaseerd op het onderzoek "Achtergrondwaarden 2000" (AW2000). Hierin zijn gehalten vastgesteld van een
groot aantal stoffen in bodem van natuur en landbouwgronden in Nederland.
Criterium voor nader onderzoek (1/2(AW+I))
Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen
saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient
plaats te vinden indien het criterium voornader onderzoek (1/2(AW+I); gemiddelde van de som van achtergronden interventiewaarde) wordt overschreden.
Interventiewaarden (I)
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van
ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden
sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de
volksgezondheid en het ecosysteem.
Grondwater
Moor de beoordeling van grondwater worden streef- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de
volgende betekenis:
Streefwaarden (S)
De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan. De streefwaarden
hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondconcentraties, of detectiegrenzen bij stoffen die
niet in natuurlijke milieus voorkomen.
Criterium voor nader onderzoek (1/2(S+I))
Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen
saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient
plaats te vinden indien het criterium voor nader onderzoek (1/2(S+I); gemiddelde van de som van streef- en
interventiewaarde) wordt overschreden.
Interventiewaarden (I)
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van
ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden
sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de
volksgezondheid en het ecosysteem.

Projectnaam
Projectcode

Blekkinkhofweg 17 Winterswijk
17082

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

b,)

ASMM01
1
or

ASMM02
1
or

1

br

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
aangeleverd materiaal grond
(kg)
10.44
totaal gewicht na drogen
(g)
"
'
9137
droge stof
(gew.-%)
87.5
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie
9.4
gewogen asbestconcentratie 9.441
9.44
gewogen niet-hechtgebonden
asbestconcentratie
<2
ondergrens (95%
betrouwb.interval)
7.6
bovengrens (95%
betrouwb.interval)
11
chrysotiel
9.4
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)
7.6
Concentratie chrysotiel
(bovengrens)
11
amosiet
<2
Concentratie amosiet
(ondergrens)
<2
Concentratie amosiet
(bovengrens)
<2
crocidoliet
<2
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)
<2
Concentratie crocidoliet
(bovengrens)
<2
anthophylliet
<2
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)
<2
Concentratie anthophylliet
(bovengrens)
<2
tremoliet
<2
Concentratie tremoliet
(ondergrens)
<2
Concentratie tremoliet
(bovengrens)
<2
actinoliet
<2
Concentratie actinoliet
(ondergrens)
<2
Concentratie actinoliet
(bovengrens)
<2
gemeten serpentijnasbestconcentratie
9.4
gemeten amfibooiasbestconcentratie
<2
berekende bepalingsgrens
1.4

Monstercode en monstertraject
'
12487805-001 ASMM01ASMM01 (0-10)
12487805-002 ASMM02 ASMM02 (0-10)

2

2

br

10.30
7344
71.3

29
29.2217

29.2217
-

18

__
-

44
29

-

18

-

44
<2

-

<2

-

<2
<2

-

<2

-

<2
<2

-

<2

....
-

<2
<2

-

<2

-

<2
<2

-

<2

-

<2

-

29

—

<2
0.1

29.2

Tabel: Toetsingswaarden voor asbestverdachte grond as3000 (l&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds,
tenzij anders aangegeven
Toetsingswaarden '
1

AW

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gewogen asbestconcentratie

AW
1/2(AW+I)
I
RBK

1/2(AW+I)

I

RBKeis

100

achtergrondwaarde
gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
interventiewaarde
Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-112012).

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

afgewerkle'olïrpïaiu ?

P S l a 9v a n

bedrijfsafval stoffen en / of

J
(t.w. landbouwplastic en enige afgewerkte olie)
Zo ja, voldoet de opslag aan de gestelde eisen / voorschriften
ja
a

?

Opmerkingen:

j. Bovengrondse ons lan van aarrtnitorrnH.^t^p
Vindt In de inrichting bovengrondse opslag van aardolieproducten
P 133tS ?

ja
Opmerking:
1,
In de garage/berging z i j n aanwezig enkele vaten a ZOO l i t e r
d i e s e l o l f e is opgeslagen. Oe vaten bevinden zich op een betonvloer.

6.

Ondergrondse opslag van aardolieproducten
Vindt in de i n r i c h t i n g ondergrondse opslag van aardolieproducten
plaats ?

nee
Opmerking:
1.

Nimmer ondergrondse opslag aanwezig geweest.

7.

Propaanqas insta H a t ie

Is in de inrichting een propaangasinstallatie aanwezig ?
nee
Opmerking:

1. De inrichting is niet aangesloten op het aardgasnet.
De woning wordt verwarmd middels kolen en hout.

waarin
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ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING

ROUWMAAT
.....: j '
:

ON AFHANKELIJKHEIDSVERKLARING

Projectnummer:

MT-17082

Project

Bodemonderzoek Blekkinkhofweg 17 Winterswijk Woold

Eis BRL SIKB 2000
Degene die de kritische functie heeft, de opdrachtnemer, dient er aantoonbaar,
transparant en controleerbaar voor zorg te dragen dat aan de eisen van het Besluit
bodemkwaliteit is voldaan.
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB
2000, veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. Milieutechniek Rouwmaat B.V. is
gecertificeerd en erkend onder hel procescertificaat met het kenmerk VB-031 voor het
uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het
toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-SIKB protocollen 2001, 2002 en
2018.
Ik verklaar dat het veldwerk ten behoeve van bovengenoemd project onafhankelijk van
de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van AS SIKB 2000 en de daarin
genoemde NEN-normen.

Met vriendelijke groet,
Milieutechniek RouwmaatGroenlo B.V,

Veldmedewerker

Datum:
04-02-16
Formulier B.7.15

Onafhankeiijkheidsverklaring versie 2, blad 1
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TOEGEPASTE NORMEN

NEN5104
NEN 5707
NEN 5709

Geotechniek
Asbest
Bodem

NEN 5725

Bodem

NEN 5740
NPR5741

Bodem
Bodem

NPR6616
NEN 5742

Water en slib
Bodem

NEN 5743

Bodem

NEN 5744

Bodem

NEN 5745

Bodem

NEN 5120
NEN5751
NEN 5733
NEN 5766

Geotechniek
Bodem
Bodem
Bodem

NEN 5861
Milieu
NEN-EN-ISO 5667- Water
3
NEN 5897
Asbest
NEN-IS0 7888
Water
SIKB protocol 2001 Milieu
SIKB protocol 2002 Water
SIKB protocol 2018 Asbest

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

