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1 INLEIDING 
 
In opdracht van J. & Th. Van der Veldt B.V. is door Ingenieursbureau Mol op de locatie 
Plantagebaan 57 te Wouw een nader bodemonderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NTA 5755

1
.  

 
Mevrouw M. Bruijniks is de contactpersoon namens de opdrachtgever. Namens 
Ingenieursbureau Mol zijn de werkzaamheden gecoördineerd door mevrouw L. Poldervaart. 
 
De aanleiding voor het nader bodemonderzoek wordt gevormd door voorgenomen herinrichting 
van de locatie alsmede de resultaten van het voorgaand onderzoek bij een tweetal spots op de 
locatie. 
 
Het doel van het nader onderzoek is tweeledig: 
 
 vaststellen van de ernst van de verontreinigingen in de grond en het grondwater; 
 vaststellen van de omvang van de verontreinigingen in de grond en het grondwater. 
 
Ingenieursbureau Mol heeft als onafhankelijk BRL SIKB 2000

2
 gecertificeerd adviesbureau geen 

duurzame rechtsbetrekking met de eigenaar van de onderzoekslocatie, zodat onafhankelijkheid 
van het uitgevoerde onderzoek is gewaarborgd. 
 
In dit rapport is de gehanteerde onderzoeksmethode beschreven en worden de resultaten van 
het veldwerk en laboratoriumonderzoek behandeld. De resultaten zijn getoetst aan de wettelijke 
kaders. De rapportage wordt afgesloten met de conclusies van het onderzoek.  
 
In de rapportage wordt gebruik gemaakt van (norm)documenten. Deze worden genoemd in 
hoofdstuk 7.  
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2 VOORONDERZOEK 
 
Het nader onderzoek is gebaseerd op de NTA 5755. De NTA beschrijft de werkwijze voor het 
opstellen van een onderzoekstrategie voor een nader onderzoek gericht op een vermoedelijk 
geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
Op basis van de aanleiding en het doel van het nader onderzoek wordt de benodigde informatie- 
behoefte bepaald. De informatiebehoefte is opgebouwd uit de aard van de benodigde informatie 
en het benodigde detailniveau hiervan. Het nader onderzoek dient vooraf te worden gegaan 
door een toetsing of de beschikbare informatie voldoet aan het voor het nader onderzoek voor-
geschreven uitgebreide vooronderzoek volgens de NEN 5725

3
. Indien bepaalde onderzoeks-

aspecten uit de NEN 5725 niet relevant zijn gezien de aanleiding van het onderzoek, kunnen 
deze gemotiveerd worden weggelaten. 
 

2.1 Locatiebeschrijving 
 
Het onderzoeksterrein is gelegen aan de Plantagebaan 57 te Wouw en is kadastraal bekend als 
gemeente Wouw, sectie O, nummer 145. Het te onderzoeken terrein heeft een oppervlakte van 
12.065 m

2
.  

 
Het terrein heeft de volgende topografische kenmerken: X= 86.455 en Y= 392.280. De ligging 
van de locatie is weergegeven in bijlage A. In bijlage B is een situatietekening van het terrein 
opgenomen. 
 
Op de locatie is een bedrijf gevestigd welke handelt in aan- en verkoop, verhuur en demontage 
van zwaar materieel en mechanische onderdelen. De locatie was in het verleden eigendom van 
de gemeente en werd (deels) gebruikt als stortplaats. De opdrachtgever is van plan op korte 
termijn (periode ca. 2 jaar) de huidige demontageplaats en demontagevloer volledig her in te 
richten. De bedrijfsactiviteiten die momenteel plaatsvinden op de demontagevloer en -plaats 
zullen dan bij voorkeur in noordelijke richting (kadastraal perceel gemeente Wouw, sectie O, 
nr. 145) worden verplaatst. Door verplaatsing van deze bedrijfsactiviteiten naar een terrein 
waar in het verleden geen stortactiviteiten hebben plaatsgevonden zal een voor het 
bedrijfsproces deugdelijke vloeistofdichte voorziening kunnen worden aangelegd.  
Separaat aan onderhavig nader onderzoek is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op 
deze locatie in noordelijke richting.  
 
Op 8 december 2005 is door het Nederlands Onderzoek Ondersteunende Dienst (NOOD) de 
rapportage uitgebracht van het actualiserend bodemonderzoek op de Plantagebaan 57 te Wouw 
(kenmerk Wouw05-001). Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden is een tweetal spots 
aangetroffen met een sterke minerale olieverontreiniging. Onderhavig nader onderzoek heeft 
betrekking op deze twee oliespots. 
 
Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek uit 2005 wordt het volgende 
geconcludeerd: 
 Ter plaatse van spot deellocatie 1 is een sterke verontreiniging in de grond en het 

grondwater aangetroffen; 
 Ter plaatse van spot deellocatie 2 is een sterke verontreiniging met minerale olie in het 

grondwater aangetroffen. 
 
De ernst en/of omvang van de verontreinigingen is nog niet in kaart gebracht.  
 
Op het terrein kunnen zich ondergronds kabels en/of leidingen bevinden. De aanwezigheid 
daarvan kan van invloed zijn op de grondwaterstroming op de locatie alsmede op het 
verspreidingspatroon van eventueel op het terrein aanwezige bodemverontreiniging.  
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2.2 Archief onderzoek 
 
Ter plaatse van de locatie zijn in het verleden de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd: 
1 Verkennend onderzoek voormalige stortplaats Plantagebaan 57 te Wouw, Tauw, rapport 

R3261255.P10/PAA, juli 1993; 
2 Verkennend bodemonderzoek "Bouw Woning" Plantagebaan (ong.) te Wouw, 

Adviesbureau Wematech B.V., rapport VBB-961030, 1996; 
3 Nulsituatie bodemonderzoek Plantagebaan 57 te Wouw, Tjaden, rapport M98.148/RG, 15 

juli 1998; 
4 Evaluatie-rapport "Grondsanering" Plantagebaan 57 te Wouw, Adviesbureau Wematech 

B.V., rapport SAN-980920, 1998; 
5 Actualiserend bodemonderzoek Plantagebaan 57 Wouw (N.O.O.D. Milieu B.V., project-

nummer Wouw05-001, d.d. 8 december 2005 
 
Ad. 1: 
Bij het onderzoek zijn enkele boringen verricht ter bepaling van de dikte van de afdeklaag. 
Chemisch analytisch is de afdeklaag en het stortmateriaal niet onderzocht. Als onderdeel van 
NAVOS wordt het grondwater rondom de voormalige stortplaats gemonitord door de Provincie 
Noord-Brabant. Op basis van deze monitoring blijkt dat in het grondwater (filterstelling 
peilbuizen 5-7 m-mv) uit de peilbuizen langs de noordgrens van de inrichting plaatselijk de 
concentraties nikkel en/of de concentraties voor individuele vluchtige aromaten de 
streefwaarden overschrijden. 
 
Ad. 2: 
De bouw van de woning heeft nog niet plaatsgevonden. De onderzoekslocatie is ten westen 
van de inrichtingsgrens gelegen. Bij het onderzoek zijn, behoudens een geringe overschrijding 
van de concentratie EOX (screening op chloorverbindingen, waaronder bestrijdingsmiddelen 
en PCB) ten opzichte van de detectielimiet in zowel de bovengrond (ca. 0,0-0,5 m-maaiveld) 
als grondwater, voor de geanalyseerde stoffen geen verhoogde concentraties ten opzichte 
van de streefwaarden of detectielimiet aangetroffen. 
 
Ad. 3: 
De locatie van de boringen van het nulsituatie-onderzoek zijn weergegeven op de in het 
rapport opgenomen bijlage II. In de grond zijn diverse bodemvreemde bijmengingen 
aangetroffen. Over nagenoeg de gehele onderzoekslocatie is sprake van bijmenging van puin, 
plaatselijk volledige puinlagen. Het merendeel van de boringen is in de diepte gestagneerd ten 
opzichte van de boordiepte die was voorzien. Dit wordt veroorzaakt door oude fundaties en de 
stortactiviteiten. Op het westelijk terreindeel, boringen 22 en 23, is op het bodemtraject vanaf 
ca. 80 cm huisvuil aangetroffen. 
 
Ter hoogte van de in 1998 aanwezige bovengrondse brandstoftank (omgeving boring 17) en 
ter plaatse van boring 13 (aan oppervlak aanwezige olievlek) is zintuiglijk een olie (geur) 
waargenomen. 
 
Chemisch analytisch is de grond over het gehele terrein licht verontreinigd (concentraties > 
streefwaarde) met minerale olie. Ter plaatse van boring 13 en 22, alsmede ter hoogte van de 
demontagevloer (boringen 1, 3, 4 en 7) is sprake van een matige tot sterke verontreiniging 
met minerale olie (concentraties > tussen- of interventiewaarden). Op basis van de 
ketenlengte van de aangetroffen concentraties minerale olie is sprake van een zwaardere 
oliecomponent (lange ketenlengte: motorolie-smeerolie). De verontreiniging met minerale olie 
ter plaatse van boring 9 (werkplaats) betreft een lichtere oliecomponent (kortere ketenlengte: 
diesel-/huisbrandolie).  
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Naast de verontreiniging met minerale olie is de grond over het gehele terrein licht 
verontreinigd met individuele zware metalen (concentraties > streefwaarden), PAK en EOX. 
De licht verhoogde concentraties zware metalen worden waarschijnlijk veroorzaakt door de 
bijmenging van puin.  
 
Ter plaatse boring 22 wordt opgemerkt dat, naast een verontreiniging met minerale olie, 
individuele zware metalen in verhoogde concentraties zijn aangetroffen (concentraties > 
tussen- of interventiewaarden). Ter plaatse van deze boring is hoogstwaarschijnlijk ook de 
bijmenging van huisvuil bepalend voor de aangetroffen kwaliteit van de grond.  
 
De bodem van de sloot, die ten noorden van de demontagevloer is gesitueerd, is ter hoogte 
van boring 5 verontreinigd met minerale olie en EOX (concentraties > interventiewaarde of 
detectielimiet). Boring 5 is geplaatst ter hoogte van het lozingspunt van afvalwater. De 
stromingsrichting van de sloot is oostelijk van richting. In westelijke richting is de sloot licht of 
niet verontreinigd, waarbij boring 6 is gesitueerd bij een tweede lozingspunt van 
bedrijfsafvalwater (afkomstig van de demontagevloer waar voornamelijk reiniging plaats vindt) 
en boring 21 ter hoogte van de lozing van hemelwater en sanitairafvalwater. 
 
In het grondwater ter plaatse van boring 17 en 22 is een sterke verontreiniging met minerale 
olie aangetroffen (concentraties > interventiewaarde). Daarnaast overschrijdt de concentratie 
zink ter hoogte van boring 22 de streefwaarde en overschrijden de concentraties van 
individuele vluchtige aromaten en naftaleen ter hoogte van boring 17 de streefwaarden. 
In het grondwater uit de peilbuizen 4, 9 en 20 overschrijdt de concentratie minerale olie de 
streefwaarde. In het grondwater uit enkele peilbuizen is de fenolindex of de concentratie EOX 
licht verhoogd aangetoond (overschrijdingen detectielimiet). Het grondwater uit de peilbuis van 
boring 13 is niet onderzocht op minerale olie. 
 
Ad. 4: 
Eind 1998 is de vloer van de werkplaats vervangen door een vloeistofdichte vloer. Bij het 
onderzoek, beschreven onder ad 2, is ter hoogte van boring 9 in zowel grond als grondwater 
een verontreiniging met minerale olie aangetroffen (overschrijdingen van resp. de tussen- en 
streefwaarde, diesel/huisbrandolie). In verband met de aanleg van de vloeistofdichte vloer is, 
in overleg met de RMD, besloten de verontreiniging te saneren. Bij uitvoering van de sanering 
bleek, op basis van locatiespecifieke omstandigheden (fundatie en bovenliggende bebouwing, 
volledige verwijdering van de grondverontreiniging niet mogelijk. In de putwand aan de 
oostzijde van de ontgraving is een restverontreiniging met minerale olie achter gebleven in 
een concentratie van 2000 mg/kg d.s. In de putbodem en overige wanden is na saneren een 
lichte verontreiniging achtergebleven (80 mg/kg d.s.). 
 
Ad. 5: 
Op basis van de resultaten van het dossieronderzoek en de aanleiding en doelstelling van het 
onderzoek is een onderzoekstrategie opgesteld. Ten behoeve van het actualiseren van de 
verontreinigingssituatie als aangetoond bij onderzoek in het verleden (1998) alsmede het 
actualiseren van de inzichten in de huidige bodemkwaliteit zijn de volgende deellocaties 
onderscheiden: 
- Deellocatie 1: verontreiniging grondwater met minerale olie (boring 17, onderzoek 1998); 
- Deellocatie 2: opslag uitpandig (1 en 2) van materieel en onderdelen, alsmede 

verontreiniging met minerale olie en zware metalen in grond en/of grondwater (boring 22, 
onderzoek 1998); 

- Deellocatie 3: verontreiniging grond met minerale olie (boring 13, onderzoek 1998); 
- Deellocatie 4: demontageplaats en demontagevloer, alsmede de ter plaatse aangetroffen 

verontreiniging met minerale olie (onderzoek 1998); 
- Deellocatie 5: slibverontreiniging sloot (boring SM5, onderzoek 1998); 
- Deellocatie 6: opslag inpandig 1, geen onderzoek in verband met betonverharding; 
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- Deellocatie 7: opslag inpandig 2, alleen onderzoek ter plaatse van opslag 
verbrandingsmotoren; 

- Deellocatie 8: werkplaats met spuitcabine, geen onderzoek in verband met 
betonverharding. 

 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek wordt het volgende 
geconcludeerd: 
- Ter plaatse van deellocatie 1 is sprake van een verontreiniging met minerale olie in grond 

en grondwater (concentratie > interventiewaarde). De omvang van de verontreiniging in 
horizontale en verticale richting is niet volledig in kaart gebracht, waardoor noodzaak 
bestaat tot het verrichten van een nader bodemonderzoek; 

- In zowel de bovengrond als ondergrond ter plaatse van deellocatie 2 (respectievelijk 
bodemtraject ca. 0,0-0,7 m-mv en > 0,5 m-mv) is een lichte en in de bovengrond 
plaatselijk matige verontreiniging aangetroffen met minerale olie. Daarnaast is de 
ondergrond plaatselijk sterk verontreinigd met individuele zware metalen en PAK. De 
concentratie EOX is zowel in de boven- als ondergrond verhoogd ten opzichte van de 
triggerwaarde. Het uitvoeren van een nader bodemonderzoek naar de verontreiniging 
met minerale olie in de grond wordt niet noodzakelijk geacht. De aangetroffen 
verontreinigingen met PAK, individuele zware metalen en EOX geven, ten gevolge van 
de aard van de verontreiniging, de vermoedelijke oorzaak (stortactiviteiten) en omdat 
deze verontreinigingen naar verwachting ook heterogeen verdeeld in het overige 
stortmateriaal voorkomen, geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader 
bodemonderzoek. Het volledige stortmateriaal kan als verontreinigd worden aangemerkt. 

- In het grondwater ter plaatse van de opslag uitpandig 2 (peilbuis 125) is een sterke 
verontreiniging aangetroffen met minerale olie. Om de verspreidingsrisico's van deze 
verontreiniging te bepalen wordt een nader bodemonderzoek noodzakelijk geacht; 

- Ter plaatse van deellocatie 3 is sprake van een sterke verontreiniging met minerale olie. 
De omvang van de verontreiniging is zeer beperkt (< 5 m³). Sanering van de 
verontreiniging wordt bij voortzetting van de huidige bedrijfsactiviteiten niet noodzakelijk 
geacht; 

- De grond en het grondwater ter plaatse van de deellocatie 4 is verontreinigd met 
minerale olie. De omvang van de verontreiniging is niet in kaart gebracht, waardoor 
noodzaak bestaat tot het verrichten van en nader bodemonderzoek; 

- Het slib in de sloot (deellocatie 5) ter plaatse en ten oosten van de lozingspunten van de 
demontageplaats is sterk verontreinigd met minerale olie. De omvang van de 
verontreiniging is bepaald op afgerond 7,5 m³. Omdat begin 2006 de inrichting op het 
gemeentelijk rioleringsstelsel wordt aangesloten en de opdrachtgever een riool voor de 
afvoer van hemelwater door de sloot wil leggen en de sloot wil dempen wordt aanbevolen 
als onderdeel van deze herinrichting de verontreiniging te saneren; 

- Op basis van het uitgevoerde actualiserend bodemonderzoek is de actuele 
bodemkwaliteit vastgesteld. Aanbevolen wordt in overleg met het bevoegd gezag 
eventueel te nemen vervolgacties af te stemmen.  

 
Milieuarchief 
 
Hinderwet, beschikking 23 februari 1973: 
- Oprichten en in werking brengen van een inrichting voor de reparatie aan bouwmachines, 

grondverzetmachines, draglines, etc. waarin 7 elektromotoren (18 pk) alsmede één 
10.000 litertank HBO. De HBO-tank betreft een reeds op de locatie aanwezige tank (op 
basis van foto's naar verwachting reeds aanwezig vanaf ca. 1958), gesitueerd langs de 
oostgevel van het woonhuis. De tank is hoogstwaarschijnlijk benut voor het stoken van 
de zigzagoven van de steenfabriek en mogelijk voor activiteiten in de smederij. Voor deze 
10.000 liter tank is een kleinere tank op dezelfde locatie aanwezig geweest (op basis van 
een foto uit 1954). 
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Hinderwet, beschikking 3 oktober 1989: 
- Nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een handel- en reparatie-

inrichting. Voorafgaand aan deze nieuwe vergunning is op 9 september 1987 een 
aanpassing op de hinderwet ingediend. De aanpassingen betroffen het verwijderen van 
een oliepomp bij de werkplaats, conform de richtlijnen opslaan van gasflessen, een 
nieuwe tank voor de opslag van diesel (de huidige 3.000 l. opslagtank). De reeds op de 
locatie aanwezige HBO-tank langs de oostgevel van het woonhuis is verwijderd. Voorts is 
vastgelegd dat op onderdelen het werkproces is aangepast (afvoer van lege accu's, olie 
uit machines halen). De overige werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, 
behoudens de spuitcabine, zijn grotendeels herleidbaar tot de huidige situatie. 

 
Tankarchief 
Ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten zijn 2 bovengrondse opslagtanks (diesel en stookolie) 
aanwezig met een inhoud van 3000 l. De tanks zijn als volgt gesitueerd: 
- Bovengrondse opslagtank voor diesel: 
- De tank is gesitueerd ter plaatse van demontagevloer op betonverharding. De tank is 

omgeven door een lekbak; 
- Bovengrondse opslagtank voor stookolie: 
- De tank is gesitueerd ten zuiden van de opslag inpandig 2 en werkplaats. De tank is 

omgeven door een lekbak. 
 
Ter plaatse en in de directe omgeving zijn voor zover bekend geen ondergrondse tanks 
aanwezig (geweest). 
 

2.3 Bodemloket 
 
Naast de archieven van de gemeente is eveneens de website bodemloket.nl geraadpleegd. Op 
basis van deze website blijkt dat de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van de 
onderzoekslocatie en de directe omgeving, zelf de digitale informatie beheerd. 
 

2.4 Kaartmateriaal 
 
De volgende kaarten zijn geraadpleegd:  
 
 Grote Historische Atlas van Nederland, schaal 1:50.000, d.d. 1839-1859; 
 Grote Provincie Atlas, d.d. 1990; 
 Google Earth; 
 www.watwaswaar.nl. 
 
Op basis van het kaart- en fotomateriaal blijkt het volgende: 
 
 De onderzoekslocatie bevindt zich ten zuidoosten van de oude stadskern van Wouw; 
 In de 17

e
 eeuw had het gebied een agrarische bestemming; 

 Op de locatie was in het verleden (periode ca. 1901 - 1967) steenfabriek Oostelaar 
gevestigd; 

 In de periode 1964 - 1966, maar vermoedelijk reeds vanaf 1950 (bron VOS-rapportage 
provincie Noord Brabant) zijn de kleiwinputten (diepte ca. 4,5 m-maaiveld) op de locatie 
benut voor stort van huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval en bedrijfsafval. Op basis 
van luchtfoto's (situatie ca. 1965) blijkt dat de kleiwinputten zowel ten westen als oosten 
van de huidige bebouwing zijn gesitueerd; 

 Medio 1969 is de locatie aangekocht door de firma J & Th. van der Veldt. De huidige 
bedrijfsactiviteiten zijn in ca. 1970 gestart. 

 Op de locatie bevindt zich een gedempte sloot. Deze loopt ten zuiden van de grenslijn van 
deellocatie B. Er is niet bekend waaruit het dempingmateriaal bestaat. 

 



Projectnummer: A0639 9 

 

 ________________________________________________________________________________________________ 
Ingenieursbureau Mol  Nader bodemonderzoek Plantagebaan 57 te Wouw 

2.5 Geo(hydro)logisch onderzoek  
 

2.5.1 Regionale geohydrologie 

De regionale bodemopbouw is als volgt (bron: Actualiserend bodemonderzoek Plantagebaan 
57 Wouw, N.O.O.D. Milieu B.V): 
 
Vanaf maaiveld kan in een laagdikte van ca. 1 m. zeer tot matig fijn zand en plaatselijk zwak 
tot sterk zandige leem behorende tot de Formatie van Boxtel worden aangetroffen. De 
formatie van Boxtel wordt in de diepte gevolgd door afzettingen die behoren tot de Formatie 
van Waalre (voorheen Tegelen / Kedichem). De Formatie van Waalre betreft het freatisch (ca. 
0 tot 10 m-mv) en eerste watervoerende pakket (ca. 10 tot 60 m-mv) en bestaat uit diverse 
soorten sedimenten die in korrelgrootte kunnen variëren van klei tot zeer grof grind. Op basis 
van de boringen in de directe omgeving van de locatie bestaan de afzettingen van de 
Formatie van Waalre tot op een diepte van ca. 10 m-maaiveld voornamelijk uit zwak tot sterk 
zandige klei, gevolgd tot een diepte van ca. 60 m-maaiveld uit matig fijn tot matig grof zand. 
De Formatie van Waalre wordt aan de onderzijde gevolgd door de Formatie van Maassluis. 
De Formatie van Maassluis wordt eveneens toegekend aan het eerste watervoerende pakket 
en heeft een dikte van ca. 20 m. (ca. 60-80 m-maaiveld). De afzettingen van de Formatie van 
Maasluis zijn matig grof tot zeer grof zandig. 
 
De stijghoogte van het freatisch grondwater in de omgeving bedraagt ca. +3,5 mNAP (ca. 2,3 
m-mv). Door de voornamelijk kleiige afzetting in de top van de Formatie van Waalre is sprake 
van een geringe grondwaterstroming die vooral verticaal van richting is. In de diepere 
bodemlagen is sprake van een goede grondwaterstroming, waarbij de stromingsrichting 
noordoostelijk van richting is. Ten gevolge van de delfstofwinning en de daarop volgende 
stortactiviteiten op de locatie in het verleden kan er van uit worden gegaan dat de inzijging van 
hemelwater sterk stagneert en dat de bodemopbouw tot een diepte van ca. 4,5 m-maaiveld 
sterk kan afwijken.  
 
De locatie is niet gelegen in een milieubeschermingsgebied voor grondwater. 
 
De verwachte verticale doorlatendheid (kv) binnen het freatisch grondwaterpakket bedraagt 
ca. 0,01 m/dag. De horizontale doorlatendheid (kh) van het eerste watervoerende pakket wordt 
geschat op ca. 15 m/dag. 
 

2.5.2 Lokale geohydrologie 

De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat over het algemeen vanaf het 
maaiveld tot circa 50 cm-mv uit zwak humeus, matig siltig, zeer fijn zand. Van 50 tot 150 cm-mv 
uit zwak tot matig siltig zeer fijn zand. En vanaf 150 tot 200 cm-mv uit zwak zandig leem. 
Plaatselijk bestaat de bodem van 200 tot 400 cm-mv uit klei en zwak tot matig zandige klei.  
 
Uit voorgaand bodemoderzoek blijkt dat de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie vanaf 
het maaiveld tot de maximale boordiepte van 300 cm-mv bestaat uit matig zandig, zwak tot sterk 
siltig klei.  
 

2.5.3 Stofeigenschappen bodemverontreiniging 

De bovengrondse tanks zijn gebruikt voor de opslag van gasolie. Huisbrandolie is een 
aardolieproduct dat zich qua molecuulgewicht tussen petroleum en stook-olie in bevindt.  
 
Hoewel aardoliën, afhankelijk van de vindplaats, grote verschillen in samenstelling vertonen, 
ontstaan bij de raffinage in het algemeen de volgende fracties: 
– gassen zoals ethaan en propaan; 
– benzine, kooktraject 20-200 °C; 
– kerosine, kooktraject 100-300 °C; 
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– gasolie (dieselolie, huisbrandolie), kooktraject 175-375 °C; 
– residu (stookolie, zware dieselolie, asfaltbitumen). 
Om dieselbrandstof te verkrijgen is weinig verdere bewerking van de gasoliefractie nodig, 
zodat het rendement van de produktie hoog is: 95 % tegen 90 % voor benzine. 
Dieselbrandstof voor automotoren bevat vier groepen koolwaterstoffen. De grootste groep 
wordt gevormd door de alkanen (paraffinen). Dit zijn koolwaterstofmoleculen met rechte 
(normale of n-) ketens, of vertakte ketens. Voorts zijn ringvormige alkanen de zgn. cyclo-
alkanen (naftenen) aanwezig. De derde groep bestaat uit alkenen (olefinen). Dit zijn 
onverzadigde koolwaterstofketens. De vierde groep wordt gevormd door de aromaten, net als 
naftenen met een ringstructuur, maar dan met relatief minder waterstofatomen (onverzadigd). 
 

2.5.4 Biologische afbraak en vastleggingsprocessen 

Minerale olieproducten met lichte tot middelzware oliefracties zijn doorgaans biologisch goed af 
te breken door micro-organismen. Echter in hoeverre biologische afbraak optreedt in de bodem 
is afhankelijk van een groot aantal factoren, namelijk de aanwezigheid van mirco-organismen, 
de beschikbaarheid van de verontreiniging, de aanwezigheid van een voedingsbron, beschik-
baarheid van nutriënten en milieucondities zoals zuurgraad, redox en temperatuur.  
 
Voordat biologische afbraak van verontreinigingen optreedt, moeten de verontreinigingen eerst 
desorberen en oplossen in het grondwater om vervolgens via het grondwater naar het micro-
organisme verplaatst te worden. 
 
Een belangrijk proces bij de beschikbaarheid van de verontreiniging is adsorptie. Hierbij hecht 
de verontreiniging zich uit de oplossing (waterfase) aan de bodemmatrix, voornamelijk organisch 
stof. Een hoog organisch stof gehalte leidt meestal tot een sterke adsorptie en dus tot een lage 
beschikbaarheid van de verontreiniging. Het gehalte organisch stof in de grond ter plaatse van 
de onderzoekslocatie varieert van 1 tot 5%, waardoor de verontreiniging maar beperkt beschik-
baar is voor transport en biologische afbraak. 
 
Verwacht wordt dat biologische afbraak van de verontreiniging in kleine mate of helemaal niet 
optreedt. De bron van de verontreiniging bevindt zich namelijk ruim boven het freatisch 
grondwater. Daarnaast is de verontreiniging slecht oplosbaar in het grondwater, en het gedeelte 
wat wel in oplossing gaat zal als gevolg van adsorptie minder snel beschikbaar zijn voor 
biologische afbraak.  
 

2.6 Bodemkwaliteitskaart Buitengebied West-Brabant 
 
De onderzoekslocatie bevindt zich binnen deelgebied gemeente Roosendaal van de 
Bodemkwaliteitskaart van Buitengebied West-Brabant (Bron: Bodemkwaliteitskaart Buitengebied 
West-Brabant, rapportnr. 11090203.B1, d.d. 31 augustus 2012). 
 
Voor de gemeente Roosendaal valt zowel de boven- als ondergrond in de zone 
landbouw/natuur.  
 

2.7 Financieel – juridische aspecten 
 
De aanwezigheid van een bovengrondse HBO-tank aan de oostzijde langs de gevel uit 1958 
heeft mogelijk geleid tot een verontreiniging van de bodem met olieproduct. Over de mate, 
omvang, ernst en spoedeisendheid is vooralsnog niets bekend. Voor de tweede spot is geen 
duidelijke bron aanwijsbaar. Mogelijk is deze verontreining te relateren aan het historisch gebruik 
van de locatie als stortplaats. Uitgangspunt is dat beide verontreiningsspots conform de Wet 
bodembescherming historische gevallen van bodemverontreiniging betreffen die voor 1 januari 
1987 zijn ontstaan. 
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De kadastrale en hypothecaire informatie van het perceel is opgenomen in bijlage A. Er bestaan 
op de toestandsdatum met betrekking tot het perceel geen inschrijvingen betreffende 
hypotheken en beslagen. Voor het perceel zijn geen publieksrechtelijke beperkingen betreffende 
de Wet bodembescherming opgenomen.  
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3 CONCEPTUEEL MODEL EN ONDERZOEKSSTRATEGIE 
 
De informatie die verzameld is in het vooronderzoek vormt de basis van het conceptueel model. 
In het conceptueel worden de verwachtingen ten aanzien van de oorzaak (bron), aard, plaats 
van voorkomen en verdeling van de verontreinigingen over de bodemfasen toegelicht. Het 
conceptueel model dient als een raamwerk voor het identificeren en ontwikkelen van kennis-
leemtes, zodat hiermee de noodzakelijke onderzoeksvragen geformuleerd kunnen worden en de 
uitvoering van het nader onderzoek verder ingevuld kan worden. 
 

3.1 Conceptueel model 
 
Conceptueel model bodemverontreiniging met minerale olie 
 De oorzaak en herkomst van de verontreinigingen met olieproduct bij spot deellocatie 1 is 

vermoedelijk de bovengrondse opslagtank met stookolie (3.000 liter). Ter plaatse van spot 
deellocatie 2 is de oorzaak en herkomst niet bekend; 

 De verontreiniging met minerale olie bevindt zich in de grond en/of het grondwater en het is 
niet bekend of deze immobiel of mobiel is; 

 De verspreiding van de verontreinigingen in horizontale en verticale richting is nog niet 
vastgesteld; 

 De kans op het voorkomen van humane, ecologische en verspreidingsrisico’s is niet 
bekend; 
 

Op basis van het conceptueel model worden de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
 

 Over welk oppervlak en diepte komen de verontreinigingen voor? 
 Conform het gestelde in de Wet bodembescherming is sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging indien in een bodemvolume van tenminste 25 m
3
 grond en 100 m

3
 

grondwater de interventiewaarde wordt overschreden. Wat is het volume verontreinigde 
grond en verontreinigde grondwater en wordt het volumecriterium overschreden? 

 Zijn de minerale olie verontreinigingen in de grond en/of het grondwater immobiel of mobiel? 
 Is er sprake van een aantal gevallen van bodemverontreiniging? 
 

3.2 Onderzoekstrategie 
 
De onderzoekstrategie is ontleend aan de NTA 5755 : 2010 strategie voor het uitvoeren van 
nader onderzoek – § 6.2 en 6.4 onderzoeksstrategie voor het bepalen van ernst en omvang van 
bodemverontreiniging (ICS 13.080.05, d.d. juli 2010). De uit te voeren veldwerkzaamheden en 
het chemisch onderzoek staan weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel 1. Onderzoekstrategie nader bodemonderzoek fase 1 

Onderzoeksdoel Veldwerkzaamheden 
Chemische 
analyses 

Chemische analyses 

 Boringen/peilbuizen  grond grondwater 

Spot deellocatie 1 

Horizontale afperking 4x peilbuis (min.300 cm-mv) 4 x minerale olie 4x minerale olie en aromaten 

Verticale afperking 1x peilbuis (min.400 cm-mv) 1 x minerale olie 1x minerale olie en aromaten 

Spot deellocatie 2 

Horizontale afperking 4x peilbuis  - 4x minerale olie  

Verticale afperking 1x peilbuis - 1x minerale olie  
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Op basis van de resultaten van fase 1 bleek dat de horizontale verspreiding ter plaatse van spot 
deellocatie 1 onvoldoende in beeld was gebracht en heeft aanvullend bodemonderzoek 
plaatsgevonden (fase 2 onderzoek).  
 
Tabel 3. Onderzoekstrategie nader bodemonderzoek fase 2 

Onderzoeksopzet Veldwerkzaamheden
2
 Chemische analyses 

 boringen (cm-mv) Grond 

Spot deellocatie 1 

Horizontale afperking 4 x 200  4 x minerale olie  

 
Van het opgeboorde materiaal worden per grondsoort monsters genomen tot een maximaal 
traject van 50 cm per monster. De vrijkomende grond wordt zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur 
en het voorkomen van bijzonderheden. 
 
Tijdens het veldwerk wordt gelet op de mogelijke aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op 
of in de bodem. 
 
Van de verkregen monsters van boven- en ondergrond worden op het laboratorium 
mengmonsters samengesteld of zijn individuele monsters geselecteerd. De 
grond(meng)monsters en grondwatermonsters worden, indien geen afwijkingen optreden, 
vervolgens geanalyseerd op de parameters zoals omschreven in de opzet.  
 
Het grondwater wordt minimaal zeven dagen na het plaatsen van de peilbuis bemonsterd en 
geanalyseerd. Tijdens het plaatsen van de peilbuis en het bemonsteren van het grondwater is 
de grondwaterstand, troebelheid, temperatuur, elektrische geleidbaarheid en zuurgraad 
gemeten. 
 
De chemische analyses van de grond en het grondwater worden uitgevoerd door Eurofins 
Analytico Laboratories B.V. te Barneveld. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad voor 
Accreditatie en staat geregistreerd onder nummer L010. Bij de chemische analyses wordt 
gebruik gemaakt van de voorbehandelings-, opwerkings- en analysemethoden zoals 
beschreven in diverse, geldende NEN-normen. 
 
De onderzoekspakketten zijn als volgt samengesteld: 
 
Samenstelling analysepakket: 
 Minerale olie grond/grondwater: 

Fracties C10 t/m C40; 
 

 Aromaten (BTEXN) grondwater: 
Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen, Naftaleen. 

 
Bij de boordeling van de kwaliteit van de bodem, worden de gemeten gehalten omgerekend 
naar de waarden voor standaardbodem (10% organisch stof en 25% lutum). Deze omgerekende 
waarden kunnen vervolgens worden vergeleken met in bijlage I van de Circulaire 
Bodemsanering 2013 opgenomen waarden. 
 
 
  



Projectnummer: A0639 14 

 

 ________________________________________________________________________________________________ 
Ingenieursbureau Mol  Nader bodemonderzoek Plantagebaan 57 te Wouw 

4 RESULTATEN 
 

4.1 Veldwerk 
 
Het plaatsen van de boringen en de peilbuizen fase 1 is onder leiding van de heer J.D. Hilgerson 
op 13 en 14 oktober 2015 uitgevoerd. Het grondwater uit de peilbuizen is door de heer B. van 
der Ploeg bemonsterd op 21 oktober 2015.  Het plaatsen van de boringen fase 2 is onder leiding 
van de heer J.D. Hilgerson op 1 december 2015 uitgevoerd. 
 
De heren Hilgerson en Van der Ploeg zijn erkende monsternemers welke worden geaudit door 
Eerland Certificatie te Geldermalsen. 
 
Alle veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 en de daarbij horende VKB 
protocollen 2001 en 2002, zoals vermeld in bijlage F. 
 
In totaal zijn 14 boringen verricht (nummers 51 t/m 60 en 101 t/m 104). De boringen 51 t/m 60 
zijn ten behoeve van de bemonstering van het grondwater afgewerkt met een peilbuis. De plaats 
van de boringen en peilbuizen staat weergegeven in bijlage B. Boring 103 van fase 2 is gestaakt 
op een ondoordringbare (puin)laag. 
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat vanaf het maaiveld tot circa 150 
cm-mv uit matig tot sterk siltig, plaatselijk zwak humeus, zeer fijn zand. Vanaf circa 150 tot 250 
cm-mv bestaat de bodem uit klei. De boorstaten zijn opgenomen in bijlage E. In tabel 3 zijn de 
zintuiglijk waargenomen bodemvreemde bijmengingen weergegeven.  
 
Tabel 3. Bijmengingen 

Boring 
Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

Fase 1 Spot Deellocatie 1 

51 3,00 0,07 - 0,50  sterk repachoudend 

  0,50 - 0,70 Klei zwak baksteenhoudend, zwakke oliegeur, 
zwakke olie-water reactie 

  0,70 - 1,00 Zand sterke oliegeur, sterke olie-water reactie 

  1,00 - 1,50 Zand sterke oliegeur, sterke olie-water reactie 

  1,50 - 2,00 Klei zwakke oliegeur, zwakke olie-water reactie 

  2,00 - 2,50 Klei zwakke oliegeur, zwakke olie-water reactie 

52 2,50 0,00 - 0,50  uiterst baksteenhoudend 

  0,50 - 1,00 Zand matig baksteenhoudend 

53 2,50 0,00 - 0,50 Zand sterk baksteenhoudend 

54 2,50 0,00 - 0,20  matig baksteenhoudend, matig 
asfalthoudend 

  0,20 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend, zwakke 
onbekende geur, zwakke olie-water reactie 

  0,50 - 1,00 Zand zwakke onbekende geur, sterke olie-water 
reactie 

  1,00 - 1,50 Zand zwakke onbekende geur, sterke olie-water 
reactie 

55 2,50 0,00 - 0,50 Zand sterk baksteenhoudend 

Spot deellocatie 2 

56 3,50 0,00 - 0,50 Zand sterk repachoudend 

  0,50 - 1,00 Zand matig baksteenhoudend 

  1,00 - 1,50 Zand zwak baksteenhoudend, zwakke oliegeur, 
zwakke olie-water reactie 

57 3,00 0,00 - 0,50 Zand sterk repachoudend 

  0,50 - 1,00 Zand matig baksteenhoudend 

  1,00 - 1,50 Zand zwak baksteenhoudend 

  1,50 - 2,00 Zand sterke oliegeur, sterke olie-water reactie 

  2,00 - 2,50 Zand zwakke oliegeur, zwakke olie-water reactie 

  2,50 - 3,00 Zand zwakke olie-water reactie 

58 3,00 0,00 - 0,50 Zand matig baksteenhoudend 

  0,50 - 1,00 Zand zwak baksteenhoudend 
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Boring 
Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

  1,00 - 1,50 Zand zwakke carbolineumgeur, zwakke olie-
water reactie 

  1,50 - 2,00 Zand matige carbolineumgeur, matige olie-water 
reactie 

  2,00 - 2,50 Zand zwakke carbolineumgeur, zwakke olie-
water reactie 

  2,50 - 3,00 Zand zwakke carbolineumgeur, geen olie-water 
reactie 

59 3,00 0,00 - 0,50 Zand zwak repachoudend 

  1,00 - 1,50 Zand matig baksteenhoudend 

  1,50 - 2,00 Zand matig baksteenhoudend, zwakke oliegeur, 
matige olie-water reactie 

  2,00 - 2,50 Zand matig baksteenhoudend, zwakke oliegeur, 
zwakke olie-water reactie 

  2,50 - 3,00 Zand zwak baksteenhoudend, zwakke oliegeur, 
zwakke olie-water reactie, gestaakt op puin 

60 3,50 0,00 - 0,50  uiterst repachoudend 

  0,50 - 1,00  uiterst repachoudend 

  1,00 - 1,50  uiterst repachoudend 

  1,50 - 2,00 Zand matig puinhoudend, zwak koolashoudend 

  2,00 - 2,50 Zand zwak puinhoudend 

  2,50 - 3,00 Zand zwak puinhoudend 

Fase 2 Spot deellocatie 1 

101 2,00 0,00 - 0,40  volledig asfalt, zwak baksteenhoudend, 
asfalt granulaat 

102 1,20 0,00 - 0,40  uiterst asfalthoudend, matig 
baksteenhoudend, asfalt granulaat 

  0,40 - 0,80  volledig baksteen 

  0,80 - 1,20 Klei gestaakt door instorting 

103 1,00 0,00 - 0,50  uiterst asfalthoudend, matig 
baksteenhoudend, asfalt granulaat 

  0,50 - 1,00  sterk baksteenhoudend, gestaakt op harde 
laag en door instorting 

104 2,00 0,00 - 0,50  uiterst asfalthoudend, matig 
baksteenhoudend, asfalt granulaat 

 
Tijdens de veldwerkzaamheden is geen asbestverdacht materiaal op (de bodem) of in de grond 
waargenomen. Nadrukkelijk willen wij vermelden dat onderhavig nader bodemonderzoek geen 
asbest in grond onderzoek conform de NEN 5707 en/of 5897 betreft. 
 
In tabel 4 staan de zintuiglijke waarnemingen tijdens de monstername en de resultaten van de 
veldmetingen weergegeven zoals deze zijn gemeten bij het bemonsteren van het grondwater. 
Het betreft de grondwaterstand (GWS) ten opzichte van het maaiveld, de troebelheid (NTU), de 
elektrische geleidbaarheid (EC) en de zuurgraad (pH).  
 
Tabel 4. Veldmetingen bij bemonsteren grondwater 

Peilbuis 
Filterstelling 

(cm -mv) 

GWS 
bij plaatsing 

(cm-mv) 

GWS bij 
bemonstering 

(cm-mv) 

Troebelheid 
(NTU) 

EC 
(µS/cm) 

pH Opmerking 

Spot deellocatie 1 

51 200 - 300 100 90 926 63 6,46 Geen 

52 150 - 250 100 82 48,33 800 6,53 Geen 
53 150 - 250 100 82 127 390 6,65 Geen 
54 150 - 250 100 73 810 770 6,56 Geen 
55 150 - 250 100 72 700 420 6,54 Geen 
Spot deellocatie 2 

56 250 - 350 200 100 99 780 7,25 Geen 
57 200 - 300 150 100 232 850 7,41 Geen 
58 200 - 300 150 100 83 930 9,49 Geen 
59 200 - 300 150 100 71 1050 6,88 Geen 
60 200 - 300 150 1005 94 670 6,47 Geen 
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De gemeten pH en EC zijn normale waarden voor een natuurlijke situatie in deze omgeving.  
In de genomen grondwatermonsters is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke 
troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuizen hebben voldoende rusttijd gehad na 
plaatsing (minimaal een week). Ook zijn de peilbuizen zorgvuldig en met een voldoende laag 
debiet (≤0,1 l/min) afgepompt voorafgaand aan bemonstering, zodat de grondwaterstand in de 
peilbuizen slechts gering is gedaald tijdens afpompen (< 50 cm). Daarom wordt aangenomen 
dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming, en 
dat de gemeten waarden voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben (zwevende stoffen als 
lutum of silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in 
het grondwater als gevolg van matrix-storingen bij de analyse en ab- en adsorptie van 
organische verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen. 

 

4.2 Laboratoriumonderzoek 
 
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform de voorgestelde opzet. In aanvulling daarop is 
een extra grondmonster onderzocht ter plaatse van boring 54 in verband met de verticale 
afperking. Tevens zijn extra grondmonsters onderzocht bij fase 2 van het onderzoek. 
 
In het laboratorium zijn zes grondmonsters samengesteld ten behoeve van fase 1 en drie 
grondmonsters ten behoeve van fase 2. Bij de samenstelling van mengmonsters is rekening 
gehouden met de diepte van het bemonsteringstraject, de aangetroffen bodemsoort en de 
zintuiglijke waarnemingen. 
 
Tabel 5. Monsterselectie 
Analyse- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

Fase 1 Spot deellocatie 1 

M1 150 - 200 51 (1,50 - 2,00) Minerale Olie (GC) (C10 - C40), Organische stof (gloeirest) 

M2 50 - 100 52 (0,50 - 1,00) Minerale Olie (GC) (C10 - C40), Organische stof (gloeirest) 

M3 50 - 100 53 (0,50 - 1,00) Minerale Olie (GC) (C10 - C40), Organische stof (gloeirest) 

M4 50 - 100 54 (0,50 - 1,00) Minerale Olie (GC) (C10 - C40), Organische stof (gloeirest) 

M5 50 - 100 55 (0,50 - 1,00) Minerale Olie (GC) (C10 - C40), Organische stof (gloeirest) 

M6 100 - 150 54 (1,00 - 1,50) Minerale Olie (GC) (C10 - C40), Organische stof (gloeirest) 

Fase 2 Spot deellocatie 1 

M7 50 - 100 101 (0,50 - 1,00) Minerale Olie (GC) (C10 - C40), Organische stof (gloeirest) 

M8 80 - 120 102 (0,80 - 1,20) Minerale Olie (GC) (C10 - C40), Organische stof (gloeirest) 

M9 50 - 100 104 (0,50 - 1,00) Minerale Olie (GC) (C10 - C40), Organische stof (gloeirest) 

 
De getoetste analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage C. De analysecertificaten zijn 
opgenomen in bijlage D. 
 

4.2.1 Grond 

 
De voor analyse geselecteerde grondmonsters alsmede de resultaten van de toetsing zijn 
samengevat in de volgende tabel. 
 
Tabel 6. Gemeten concentraties t.o.v. toetsingswaarden in de grond (mg/kgds)  

Analyse- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

> AW (+index) > I (+index) 

Fase 1 Spot deellocatie 1 

M1 150 - 200 Minerale olie C10 - C40 (0,01) - 

M2 50 - 100 - - 

M3 50 - 100 - - 

M4 50 - 100 - Minerale olie C10 - C40 (3,12) 

M5 50 - 100 - - 

M6 100 - 150 Minerale olie C10 - C40 (0,01) - 

Fase 2 Spot deellocatie 1 

M7 50 - 100 Minerale olie C10 - C40 (0,01) - 
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Analyse- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

> AW (+index) > I (+index) 

M8 80 - 120 - - 

M9 50 - 100 - - 
 
 

> AW : > Achtergrondwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

 

4.2.2 Grondwater 

 
De analyseresultaten van het grondwater zijn samengevat in de volgende tabel. 
 
Tabel 7. Gemeten concentraties t.o.v. toetsingswaarden in het grondwater (µg/l)  

Watermonster 
Filterdiepte 

(cm -mv) 
> S (+index) > I (+index) 

Spot deellocatie 1 

51-1-1 200 - 300 Benzeen (0,05) 
Naftaleen (0,16) 

Minerale olie C10 - C40 (1,24) 

52-1-1 150 - 250 - - 

53-1-1 150 - 250 - - 

54-1-1 150 - 250 - - 

55-1-1 150 - 250 - - 

Spot deellocatie 2 

56-1-1 250 - 350 - - 

57-1-1 200 - 300 Minerale olie C10 - C40 (0,01) - 

58-1-1 200 - 300 Minerale olie C10 - C40 (0,38) - 

59-1-1 200 - 300 - - 

60-1-1 200 - 300 - - 
 

> S : > Streefwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

 

4.3 Interpretatie onderzoeksresultaten 
 
Op basis van de resultaten van het veldwerk en laboratoriumonderzoek, zijn de onderzoeks-
vragen op hoofdlijnen beantwoord. Het conceptueel model van verontreiniging met minerale olie 
is hierop aangepast. 
 
Conceptueel model bodemverontreiniging met minerale olie spot deellocatie 1 
 De oorzaak en herkomst van de verontreiniging met olieproduct betreft ter plaatse van spot 

1 zeer waarschijnlijk de bovengrondse olietanks; 
 Op basis van de resultaten van het nader onderzoek wordt geconcludeerd  dat ter plaatse 

van spot deellocatie 1 de grond plaatselijk sterk verontreinigd is met minerale olie op een 
diepte van circa 50 tot 150 cm-mv;  

 De minerale olie verontreiniging is in de grond buiten de bebouwing afgeperkt door middel 
van de boringen 53, 55, 104, 101 en 102; 

 Onbekend is of de verontreiniging zich ook onder de bebouwing bevindt;  
 Het grondwater is plaatselijk sterk verontreinigd met minerale olie en licht verontreinigd met 

benzeen en naftaleen; 
 De verontreiniging wordt beschouwd als mobiel als in het grondwater concentraties van de 

verontreinigende stof boven de tussenwaarde wordt aangetroffen. Op basis van de 
resultaten van het nader onderzoek wordt geconcludeerd dat op de locatie sprake is van 
een mobiele verontreiniging met minerale olie; 

 De grondwaterverontreiniging is afperkt door middel van de peilbuizen 52 t/m 55; 
 Uitgaande van een oppervlak van 250 m

2
 en een verticale verspreiding van 1,0 meter, 

wordt het bodemvolume verontreinigde grond geschat op 250 m
3
; 
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 Uitgaande van een oppervlakte van 100 m
2
 en een verticale verspreiding van 1,5 meter, 

wordt het bodemvolume verontreinigd grondwater geschat op 150 m
3
; 

 Conform het gestelde in de Wet bodem-bescherming is sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging, indien in een bodemvolume van tenminste 25 m

3
 grond en/of 100 

m
3
 grondwater de interventiewaarde wordt overschreden. Gelet op de 

onderzoeksresultaten en het gestelde in de Wet bodembescherming blijkt dat sprake is 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging;  

 In het kader van het vastleggen van de nul- en eindsituatie op het gehele bedrijfsterrein is 
de omvang van de bodemverontreiniging ter plaatse van spot deellocatie 1 in kaart 
gebracht. 

 
Conceptueel model bodemverontreiniging met minerale olie spot deellocatie 2 
 Op basis van de resultaten van het nader onderzoek wordt geconcludeerd dat ter plaatse 

van spot deellocatie 2 het grondwater ter plaatse van twee peilbuizen licht verontreinigd is 
met minerale olie;  

 Conform het gestelde in de Wet bodem-bescherming is sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging, indien in een bodemvolume van tenminste 25 m

3
 grond en/of 100 

m
3
 grondwater de interventiewaarde wordt overschreden. Gelet op de 

onderzoeksresultaten en het gestelde in de Wet bodembescherming blijkt dat ter plaatse 
van spot deellocatie 2 geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; 

 In het kader van het vastleggen van de nul- en eindsituatie op het gehele bedrijfsterrein is 
de omvang van de bodemverontreiniging ter plaatse van spot deellocatie 2 in kaart 
gebracht. 

 

4.4 Afwijkingen ten opzichte van de norm 
 
Onderhavig onderzoek is gebaseerd op NTA 5755. In onderstaande tabel worden eventuele 
afwijkingen ten opzichte van de genoemde technische afspraak, de BRL SIKB 2000 en bijbe-
horende protocollen weergegeven: 
 
Tabel 8: Afwijkingen 

Deel van het onderzoek: Opmerking: 

Onderzoeksstrategie Gebaseerd op de NTA 5755.  

Veldwerk 

Boring 103 van fase 2 is gestaakt op een ondoordringbare (puin)laag. Dit betreft een 
afwijking op de onderzoeksnorm. Er zal geen logo worden gevoerd op de rapportage. De 
afwezigheid van dit grondmonster is echter geen belemmering voor het onderzoek. De 
verontreiniging in de grond is door middel van de wel uitgevoerde boringen voldoende 
afgeperkt.  

Grondanalyses 
Het organische stof gehalte in de grondmonsters is gecorrigeerd voor het lutumgehalte 
van 5.4 % m/m. Dit betreft echter een mededeling op het analysecertificaat en geen 
afwijking. 

Grondwaterbemonstering Geen afwijkingen 

Grondwateranalyses Geen afwijkingen 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
In opdracht van J. & Th. Van der Veldt B.V. is door Ingenieursbureau Mol op de locatie 
Plantagebaan 57 te Wouw een nader bodemonderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NTA 5755

1
.  

 
Mevrouw M. Bruijniks is de contactpersoon namens de opdrachtgever. Namens 
Ingenieursbureau Mol zijn de werkzaamheden gecoördineerd door mevrouw L. Poldervaart. 
 
De aanleiding voor het nader bodemonderzoek wordt gevormd door voorgenomen herinrichting 
van de locatie alsmede de resultaten van het voorgaand onderzoek bij een tweetal spots op de 
locatie. 
 
Het doel van het nader onderzoek is tweeledig: 
 
 vaststellen van de ernst van de verontreinigingen in de grond en het grondwater; 
 vaststellen van de omvang van de verontreinigingen in de grond en het grondwater. 
 

5.1 Conclusies 
 
Op basis van de resultaten van het nader onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 
 
 Ter plaatse van spot deellocatie 1 is circa 250 m

3
 grond sterk verontreinigd met minerale 

olie.  
 Ter plaatse van spot deellocatie 1 is circa 150 m

3
 grondwater sterk verontreinigd met 

minerale olie;  
 Conform het gestelde in de Wet bodemverontreiniging is sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging omdat het volumecriterium voor sterk verontreinigde grond en 
grondwater uit voornoemde wetgeving wordt overschreden. 

 

5.2 Aanbeveling 
 
Geadviseerd wordt om onderhavige rapportage in het kader van de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor te leggen aan het bevoegd gezag met het verzoek of zij kunnen 
instemmen met de resultaten en conclusies. 
 
Op de onderzoekslocatie is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Conform 
het gestelde in de Wet bodembescherming dient een geval van ernstige bodemverontreiniging 
te worden gemeld bij het bevoegd gezag, in deze de Omgevingsdienst Midden-en West-
Brabant.  
 
In het kader van de vergunningaanvraag is de nul- en eindsituatie op de locatie in beeld 
gebracht.  Indien op de locatie herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd gaan worden dient ter 
plaatse van spot deellocatie 1 voorafgaand aan de grondwerkzaamheden, een Melding BUS, 
categorie mobiel (saneringsplan) te worden opgesteld en ter goedkeuring te worden ingediend 
bij het bevoegd gezag. Tevens dienen de graafwerkzaamheden te worden uitgevoerd onder 
milieukundige begeleiding. Na afloop van de graafwerkzaamheden dient een evaluatieverslag 
door middel van een BUS-melding ter goedkeuring van de uitgevoerde sanering te worden 
ingediend bij het bevoegd gezag. 
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6 ALGEMENE OPMERKINGEN 
 
Geadviseerd wordt om bij werkzaamheden in de bodem alert te blijven op waarneembare 
bijzonderheden die kunnen duiden op eventuele verontreinigingen. 
 
Het onderhavige onderzoek beschrijft de huidige kwaliteit van de bodem. Wij wijzen u erop dat 
het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit kan 
alsnog plaatsvinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate de periode tussen de uitvoering 
van dit onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, kan dit van invloed zijn op de 
representativiteit van dit document.  
 
Bij het interpreteren van de onderzoeksresultaten dient rekening te worden gehouden met het 
feit dat analyses uitgevoerd kunnen zijn op basis van mengmonsters. Het is daarom niet uit te 
sluiten dat lokaal hogere concentraties aan verontreinigingen voorkomen. 
 
Tevens is het niet onmogelijk dat plaatselijk verontreinigingen voorkomen die niet gedetecteerd 
zijn. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een beperkt aantal monsters, genomen op een 
beperkt aantal plaatsen. 
 
De NTA 5755 geeft geen onderzoekstrategie ten behoeve van het beantwoorden van onder-
zoeksvragen gerelateerd aan de juridische kwesties zoals wie de veroorzaker van een (geval 
van) verontreiniging is of wanneer een geval is ontstaan.  
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Bijlage A: 
Ligging onderzoekslocatie en kadastrale gegevens 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 15687
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 5 januari 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
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Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
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Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2500

Kadastrale gemeente
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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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Overzichtstekening onderzoekslocatie 
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Toetsingsresultaten 
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Toetsingscriteria 
 

Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten is gebruik gemaakt van de toetsingswaarden zoals 
gehanteerd in het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering. Voor de grond wordt 
onderscheid gemaakt in achtergrond- en interventiewaarden. Voor grondwater wordt gesproken over 
streef- en interventiewaarden. Deze waarden, zoals opgenomen in eerder genoemde documenten, zijn 
richtwaarden voor de beoordeling van de concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in de 
bodem.  
 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie niveaus: 
 
 achtergrond- (AW) en of streefwaarde (S-waarde)  
De achtergrondwaarde betreft landelijk vastgestelde generieke waarden voor een goede 
bodemkwaliteit. 
De streefwaarde geldt als de concentratie aan stoffen in het grondwater die op grond van natuurlijk 
voorkomen is te verwachten. 
 
 tussenwaarde  
De tussenwaarde is te bezien als de waarde waarboven in ieder geval een (nader) onderzoek gewenst 
is. Deze waarde wordt berekend als het gemiddelde van de som van de afzonderlijke achtergrond- en 
interventiewaarden voor de grond en van de streef- en interventiewaarde voor het grondwater.  
 
 interventiewaarde (I-waarde) 
De interventiewaarde is te beschouwen als de grens waarboven het noodzakelijk is om op korte termijn 
tot een saneringsonderzoek en een beslissing omtrent het in voorbereiding nemen van sanerende 
maatregelen te komen. Ook de interventiewaarden zijn afhankelijk gesteld van het bodemtype. 

 
De toetsingswaarden kunnen voor sommige verontreinigingen afhankelijk zijn van de grondsoort, 
aangezien in bepaalde grondsoorten van nature hogere concentraties kunnen voorkomen. De 
toetsingswaarden zijn dan afhankelijk van het lutum- (kleimineralen) en/of humusgehalte (organische 
stof) van de bodem.  

Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt bij de evaluatie van de resultaten onderstaande 
terminologie gebruikt: 
 
 niet verontreinigd: 
concentratie van de geanalyseerde stoffen is lager dan of gelijk aan de AW- of streefwaarde. 
 
 licht verontreinigd: 
concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de AW- of streefwaarde maar lager dan of 
gelijk aan de T-waarde. 
 
 matig verontreinigd: 
concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de T-waarde maar lager dan of gelijk aan de I-
waarde. 
 
 sterk verontreinigd: 
concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de I-waarde. 
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M1 M2 M3 

Certificaatcode   2015115109 2015115109 2015115109 

Boring(en)   51 52 53 

Traject (m -mv)   1,50 - 2,00 0,50 - 1,00 0,50 - 1,00 

Humus % ds 3,3 2,6 2,6 

Lutum % ds 25 25 25 

Datum van toetsing  22-10-2015 22-10-2015 22-10-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  29 88
 (6)

   <5 13
 (6)

   <5 13
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  11 33
 (6)

   <11 30
 (6)

   11 42
 (6)

  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 11
 (6)

   <5 13
 (6)

   9,8 37,7
 (6)

  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 13
 (6)

   <6 16
 (6)

   <6 16
 (6)

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  6,4 19,4
 (6)

   <3 8
 (6)

   <3 8
 (6)

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  78 236 0,01  <35 <94 -0,02  <35 <94 -0,02 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  28 85
 (6)

   <5 13
 (6)

   <5 13
 (6)

  

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  79,4 79,4
 (6)

   79,6 79,6
 (6)

   81,6 81,6
 (6)

  

Organische stof (humus) %  3,3    2,6    2,6   

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 96,4    97    97   

 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M4 M5 M6 

Certificaatcode   2015115109 2015115109 2015115109 

Boring(en)   54 55 54 

Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 0,50 - 1,00 1,00 - 1,50 

Humus % ds 2,3 2,8 0,90 

Lutum % ds 25 25 25 

Datum van toetsing  22-10-2015 22-10-2015 22-10-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  870 3783
 (6)

   <5 13
 (6)

   11 55
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  2300 10000
 (6)

   <11 28
 (6)

   26 130
 (6)

  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  240 1043
 (6)

   <5 13
 (6)

   <5 18
 (6)

  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  37 161
 (6)

   <6 15
 (6)

   <6 21
 (6)

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  3,7 16,1
 (6)

   <3 8
 (6)

   <3 11
 (6)

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  3500 15217 3,12  <35 <88 -0,02  43 215 0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  67 291
 (6)

   <5 13
 (6)

   <5 18
 (6)

  

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  83,5 83,5
 (6)

   82,5 82,5
 (6)

   84,2 84,2
 (6)

  

Organische stof (humus) %  2,3    2,8    0,90   

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 97,3    96,8    98,7   
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Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M7 M8 M9 

Certificaatcode   2015136755 2015136755 2015136755 

Boring(en)   101 102 104 

Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 0,80 - 1,20 0,50 - 1,00 

Humus % ds 2,5 3,3 2,6 

Lutum % ds 25 25 25 

Datum van toetsing  7-12-2015 7-12-2015 7-12-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 14
 (6)

   <5 11
 (6)

   <5 13
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  11 44
 (6)

   <11 23
 (6)

   <11 30
 (6)

  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  27 108
 (6)

   16 48
 (6)

   6,4 24,6
 (6)

  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  17 68
 (6)

   9,3 28,2
 (6)

   <6 16
 (6)

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 8
 (6)

   <3 6
 (6)

   <3 8
 (6)

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  57 228 0,01  <35 <74 -0,02  <35 <94 -0,02 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 14
 (6)

   <5 11
 (6)

   <5 13
 (6)

  

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  78,3 78,3
 (6)

   73,8 73,8
 (6)

   78,7 78,7
 (6)

  

Organische stof (humus) %  2,5    3,3    2,6   

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 97,2    96,3    97,1   

 
 
 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwa 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 1.1.0 - 
 
 
 

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
  



 
 

Projectcode: A0639 

Tabel 5: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  51-1-1 52-1-1 53-1-1 

Datum  21-10-2015 21-10-2015 21-10-2015 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 1,50 - 2,50 1,50 - 2,50 

Datum van toetsing  29-10-2015 29-10-2015 29-10-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Voldoet aan Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen µg/l  1,6 1,6  0,05  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

Ethylbenzeen µg/l  1 1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21     0,21     0,21    

BTEX (som) µg/l  2,6 2,6 
(6)

   <0,9 0,6 
(6)

   <0,9 0,6 
(6)

  

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   3,0 
(2,14)

    <0,63 
(2,14)

    <0,63 
(2,14)

  

     

PAK     

Naftaleen µg/l  11 11  0,16  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK 10 VROM -   0,16 
(11)

    <0,00020 
(11)

    <0,00020 
(11)

  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C16 - C21 µg/l  160 160 
(6)

   <10 7 
(6)

   15 15 
(6)

  

Minerale olie C21 - C30 µg/l  62 62 
(6)

   <15 11 
(6)

   <15 11 
(6)

  

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  250 250 
(6)

   <10 7 
(6)

   12 12 
(6)

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  730 730  1,24  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  260 260 
(6)

   <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

 

Tabel 6: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  54-1-1 55-1-1 56-1-1 

Datum  21-10-2015 21-10-2015 21-10-2015 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 1,50 - 2,50 2,50 - 3,50 

Datum van toetsing  29-10-2015 29-10-2015 29-10-2015 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  

Xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    

Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21     0,21     

BTEX (som) µg/l  <0,9 0,6 
(6)

   <0,9 0,6 
(6)

   

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,63 
(2,14)

    <0,63 
(2,14)

   

     

PAK     

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  

PAK 10 VROM -   <0,00020 
(11)

    <0,00020 
(11)

   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 

    



 
 

Projectcode: A0639 

Watermonster  54-1-1 55-1-1 56-1-1 

Datum  21-10-2015 21-10-2015 21-10-2015 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 1,50 - 2,50 2,50 - 3,50 

Datum van toetsing  29-10-2015 29-10-2015 29-10-2015 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 

VERBINDINGEN 

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C21 - C30 µg/l  24 24 
(6)

   <15 11 
(6)

   <15 11 
(6)

  

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

   13 13 
(6)

  

 

Tabel 7: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  57-1-1 58-1-1 59-1-1 

Datum  21-10-2015 21-10-2015 21-10-2015 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  29-10-2015 29-10-2015 29-10-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen µg/l    

Ethylbenzeen µg/l    

Tolueen µg/l    

Xylenen (som) µg/l    

meta-/para-Xyleen (som) µg/l    

ortho-Xyleen µg/l    

Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l    

BTEX (som) µg/l    

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l    

     

PAK     

Naftaleen µg/l    

PAK 10 VROM -    

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C16 - C21 µg/l  22 22 
(6)

   83 83 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C21 - C30 µg/l  21 21 
(6)

   25 25 
(6)

   <15 11 
(6)

  

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 
(6)

   25 25 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  57 57  0,01  260 260  0,38  <50 <35  -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 
(6)

   120 120 
(6)

   <10 7 
(6)

  

 



 
 

Projectcode: A0639 

Tabel 8: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  60-1-1 

Datum  21-10-2015 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  29-10-2015 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

     Meetw   GSSD   Index  

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Benzeen µg/l  

Ethylbenzeen µg/l  

Tolueen µg/l  

Xylenen (som) µg/l  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  

ortho-Xyleen µg/l  

Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  

BTEX (som) µg/l  

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  

PAK 10 VROM -  

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7 
(6)

  

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11 
(6)

  

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7 
(6)

  

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7 
(6)

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 
(6)

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  21 21 
(6)

  

 
 
 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 1.1.0 - 
 
 
 



 
 

Projectcode: A0639 

Tabel 9: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

 
 
 



 
 

Projectcode: A0639 

Bijlage D: 
Analysecertificaten 



T.a.v. L.B. Poldervaart
De Lierseweg 2
2291 PD  WATERINGEN

Datum: 16-Oct-2015

Ingenieursbureau Mol

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Oct-2015

Plantagebaan 57 Wouw

A0639
2015115109/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 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 werkdag 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 ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Plantagebaan 57 Wouw
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A0639

Analysecertificaat

16-Oct-2015/18:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Oct-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015115109/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 79.4% (m/m) 79.6 81.6 83.5 82.5Droge stof

S
1)1)1)1)1)

3.3% (m/m) ds 2.6 2.6 2.3 2.8Organische stof

Q 96.4% (m/m) ds 97.0 97.0 97.3 96.8Gloeirest

Minerale olie

6.4mg/kg ds <3.0 <3.0 3.7 <3.0Minerale olie (C10-C12)

28mg/kg ds <5.0 <5.0 67 <5.0Minerale olie (C12-C16)

29mg/kg ds <5.0 <5.0 870 <5.0Minerale olie (C16-C21)

11mg/kg ds <11 11 2300 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0 9.8 240 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 37 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 78mg/kg ds <35 <35 3500 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

1

2

3

4

5

M1 51 (150-200)

M2 52 (50-100)

M3 53 (50-100)

M4 54 (50-100)

M5 55 (50-100) 8757794

8757793

8757792

8757791

8757790

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 Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

14-Oct-2015

14-Oct-2015

14-Oct-2015

14-Oct-2015

14-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Plantagebaan 57 Wouw
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A0639

Analysecertificaat

16-Oct-2015/18:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Oct-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015115109/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 84.2% (m/m)Droge stof

S
1)

0.9% (m/m) dsOrganische stof

Q 98.7% (m/m) dsGloeirest

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

11mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

26mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 43mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

6 M6 54 (100-150) 8757795

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 Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

14-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015115109/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

M1 51 (150-200) 8757790 51  150  200 05324111426

M2 52 (50-100) 8757791 52  50  100 05324110492

M3 53 (50-100) 8757792 53  50  100 05324110472

M4 54 (50-100) 8757793 54  50  100 05324111403

M5 55 (50-100) 8757794 55  50  100 05324110422

M6 54 (100-150) 8757795 54  100  150 05324111314

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 ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015115109/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

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 ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015115109/1

Pagina 1/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

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 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8757790  
Certificate no.: 2015115109
Sample description.:       M1 51 (150-200)

 V  

Minutes

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6

p
A

0

1000

2000

p
A

0

1000

2000

C
1
0

C
1
0
-C

1
2

C
1
2
-C

1
6

C
1
6
-C

2
1

C
2
1
-3

0

C
3
0
-C

3
5

C
3
5
-C

4
0

C
4
0

Minutes

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6

p
A

0

20

40

60

80

100

p
A

0

20

40

60

80

100

C
1
0

C
1
0
-C

1
2

C
1
2
-C

1
6

C
1
6
-C

2
1

C
2
1
-3

0

C
3
0
-C

3
5

C
3
5
-C

4
0

C
4
0



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8757793  
Certificate no.: 2015115109
Sample description.:       M4 54 (50-100)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8757795  
Certificate no.: 2015115109
Sample description.:       M6 54 (100-150)
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T.a.v. L.B. Poldervaart
De Lierseweg 2
2291 PD  WATERINGEN

Datum: 03-Dec-2015

Ingenieursbureau Mol

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-Dec-2015

Plantagebaan 57 Wouw

A0639
2015136755/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 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 werkdag 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 ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Plantagebaan 57 Wouw

1 2 3

1/1

A0639

Analysecertificaat

03-Dec-2015/15:53

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-Dec-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015136755/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 78.3% (m/m) 73.8 78.7Droge stof

S
1)1)1)

2.5% (m/m) ds 3.3 2.6Organische stof

Q 97.2% (m/m) ds 96.3 97.1Gloeirest

Minerale olie

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

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

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

11mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

27mg/kg ds 16 6.4Minerale olie (C30-C35)

17mg/kg ds 9.3 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 57mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

1

2

3

101 (50-100)

102 (80-120)

104 (50-100) 8822906

8822905

8822904

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 Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

01-Dec-2015

01-Dec-2015

01-Dec-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015136755/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

101 (50-100) 8822904 101  50  100 05328670563

102 (80-120) 8822905 102  80  120 05328670273

104 (50-100) 8822906 104  50  100 05328670232

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 ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015136755/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld
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3770 AL  Barneveld NL
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VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015136755/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van 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



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8822904  
Certificate no.: 2015136755
Sample description.:       101 (50-100)
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T.a.v. L.B. Poldervaart
De Lierseweg 2
2291 PD  WATERINGEN

Datum: 26-Oct-2015

Ingenieursbureau Mol

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 22-Oct-2015

Plantagebaan 57 Wouw

A0639
2015118231/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 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 werkdag 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 ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Plantagebaan 57 Wouw

1 2 3 4 5

Boy Ploeg 1/2

A0639

Analysecertificaat

26-Oct-2015/11:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Oct-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015118231/1Certificaatnummer/Versie

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S 1.6µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

S 1.0µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

2.6µg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S 11µg/L <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Naftaleen

Minerale olie

250µg/L <10 12 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

260µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

160µg/L <10 15 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

62µg/L <15 <15 24 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S
2)

730µg/L <50 <50 <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram

1

2

3

4

5

51-1-1 51 (200-300)

52-1-1 52 (150-250)

53-1-1 53 (150-250)

54-1-1 54 (150-250)

55-1-1 55 (150-250) 8767610

8767609

8767608

8767607

8767606

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 Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

21-Oct-2015

21-Oct-2015

21-Oct-2015

21-Oct-2015

21-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Plantagebaan 57 Wouw

6 7 8 9 10

Boy Ploeg 2/2

A0639

Analysecertificaat

26-Oct-2015/11:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Oct-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015118231/1Certificaatnummer/Versie

Minerale olie

<10µg/L <10 25 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

13µg/L <10 120 <10 21Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L 22 83 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L 21 25 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L 57 260 <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram

6

7

8

9

10

56-1-1 56 (250-350)

57-1-1 57 (200-300)

58-1-1 58 (200-300)

59-1-1 59 (200-300)

60-1-1 60 (200-300) 8767615

8767614

8767613

8767612

8767611

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 Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

21-Oct-2015

21-Oct-2015

21-Oct-2015

21-Oct-2015

21-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

51-1-1 51 (200-300) 8767606 51  200  300 06801726331

 8767606 51  200  300 06801726472

52-1-1 52 (150-250) 8767607 52  150  250 06801726111

 8767607 52  150  250 06801726412

53-1-1 53 (150-250) 8767608 53  150  250 06801726181

 8767608 53  150  250 06801726142

54-1-1 54 (150-250) 8767609 54  150  250 06801726171

 8767609 54  150  250 06801726162

55-1-1 55 (150-250) 8767610 55  150  250 06801726511

 8767610 55  150  250 06801726232

56-1-1 56 (250-350) 8767611 56  250  350 06801726131

 8767611 56  250  350 06801726102

57-1-1 57 (200-300) 8767612 57  200  300 06801726021

 8767612 57  200  300 06801726032

58-1-1 58 (200-300) 8767613 58  200  300 06801726001

 8767613 58  200  300 06801726012

59-1-1 59 (200-300) 8767614 59  200  300 06801726051

 8767614 59  200  300 06801726062

60-1-1 60 (200-300) 8767615 60  200  300 06801726091

 8767615 60  200  300 06801726122
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Opmerking 1)

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

Opmerking 2)

Vluchtige oliefractie aanwezig.
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eigen methodeLVI-GC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8767606
Certificate no.: 2015118231
Sample description.: 51-1-1 51 (200-300)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8767612
Certificate no.: 2015118231
Sample description.: 57-1-1 57 (200-300)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8767613     ONV POS 68
Certificate no.: 2015118231
Sample description.: 58-1-1 58 (200-300)
 V
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Projectcode: A0639 

Bijlage E: 
Boorstaten 



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Boring: 51

Datum: 14-10-2015

GWS: 100

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

250

300

0532411133

0532411135

0532411136

0532411139

0532411142

0532411134

0532411137

tegel0

Volledig tegel, Graven-7

Sterk repachoudend, matig 
zandhoudend, neutraal grijsbruin, 
Graven

-50

Klei, sterk zandig, zwak 
baksteenhoudend, zwakke 
olie-water reactie, zwakke 
oliegeur, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
kleiïg, sterke olie-water reactie, 
sterke oliegeur, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterke 
olie-water reactie, sterke oliegeur, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-150

Klei, zwakke olie-water reactie, 
zwakke oliegeur, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-200

Klei, zwakke olie-water reactie, 
zwakke oliegeur, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-250

Klei, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-300

Boring: 52

Datum: 14-10-2015

GWS: 100

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

250

0532411138

0532411049

0532411041

0532411045

0532411048

braak0

Uiterst baksteenhoudend, matig 
zandhoudend, neutraal grijsbruin, 
Avegaar

-50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-150

Klei, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-200

Klei, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-250
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Boring: 53

Datum: 14-10-2015

GWS: 100

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

250

0532411052

0532411047

0532411044

0532411129

0532411051

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
baksteenhoudend, neutraal 
grijsbruin, Avegaar

-50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-150

Klei, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-200

Klei, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-250

Boring: 54

Datum: 14-10-2015

GWS: 100

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

250

0532411132

0532411128

0532411140

0532411131

0532411130

0532411141

braak0

Zwak grindhoudend, matig 
baksteenhoudend, matig 
asfalthoudend, zwak 
zandhoudend, donker grijszwart, 
Avegaar

-20

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwakke 
olie-water reactie, zwakke 
onbekende geur, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterke 
olie-water reactie, zwakke 
onbekende geur, neutraal 
grijsbeige, Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterke 
olie-water reactie, zwakke 
onbekende geur, neutraal 
grijsbeige, Edelmanboor

-150

Klei, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-200

Klei, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-250
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Boring: 55

Datum: 14-10-2015

GWS: 100

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

250

0532411039

0532411042

0532411040

0532411043

0532411038

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
baksteenhoudend, neutraal 
grijsbruin, Avegaar

-50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-150

Klei, zwak zandig, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-200

Klei, zwak zandig, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-250

Boring: 56

Datum: 13-10-2015

GWS: 200

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

250

300

350

0532411084

0532411085

0532411089

0532410990

0532410988

0532410985

0532411086

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
repachoudend, donker grijsbruin, 
Avegaar

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
baksteenhoudend, zwak 
grindhoudend, donker bruingrijs, 
Avegaar

-100

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, zwakke 
olie-water reactie, zwakke 
oliegeur, donker bruingrijs, Avegaar

-150

Klei, matig zandig, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

-200

Klei, neutraal blauwgrijs, 
Edelmanboor

-250

Klei, neutraal blauwgrijs, 
Edelmanboor

-300

Klei, neutraal blauwgrijs, 
Edelmanboor

-350
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Boring: 57

Datum: 13-10-2015

GWS: 150

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

250

300

0532410987

0532410978

0532410982

0532410979

0532410980

0532410991

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
repachoudend, donker grijsbruin, 
Avegaar

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
baksteenhoudend, donker 
bruingrijs, Avegaar

-100

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
baksteenhoudend, donker 
bruingrijs, Avegaar

-150

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterke 
olie-water reactie, sterke oliegeur, 
donker zwartgrijs, Edelmanboor

-200

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwakke 
olie-water reactie, zwakke 
oliegeur, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-250

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwakke 
olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

-300

Boring: 58

Datum: 13-10-2015

GWS: 150

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

250

300

0532410992

0532410983

0532410989

0532410981

0532410986

0532410984

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
baksteenhoudend, matig 
grindhoudend, donker grijsbruin, 
Avegaar

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, donker 
bruingrijs, Avegaar

-100

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
grindhoudend, zwakke olie-water 
reactie, zwakke carbolineumgeur, 
donker bruingrijs, Avegaar

-150

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
grindhoudend, matige olie-water 
reactie, matige carbolineumgeur, 
donker bruingrijs, Avegaar

-200

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 
grindhoudend, zwakke olie-water 
reactie, zwakke carbolineumgeur, 
donker bruingrijs, Avegaar

-250

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, zwakke carbolineumgeur, 
donker bruingrijs, Avegaar

-300
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Boring: 59

Datum: 13-10-2015

GWS: 150

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

250

300

0532411007

0532410997

0532411004

0532411003

0532411002

0532410999

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
repachoudend, donker grijsbruin, 
Avegaar

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
bruingrijs, Avegaar

-100

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
baksteenhoudend, donker 
bruingrijs, Avegaar

-150

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
baksteenhoudend, matige 
olie-water reactie, zwakke 
oliegeur, donker bruingrijs, Avegaar

-200

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
baksteenhoudend, zwakke 
olie-water reactie, zwakke 
oliegeur, donker bruingrijs, Avegaar

-250

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwakke 
olie-water reactie, zwakke 
oliegeur, donker bruingrijs, 
Avegaar, gestaakt op puin

-300

Boring: 60

Datum: 13-10-2015

GWS: 150

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

250

300

350

0532410994

0532411005

0532411006

0532410993

0532411000

0532410996

0532410995

braak0

Uiterst repachoudend, zwak 
zandhoudend, donker grijsbruin, 
Avegaar

-50

Uiterst repachoudend, zwak 
zandhoudend, donker grijsbruin, 
Avegaar

-100

Uiterst repachoudend, matig 
zandhoudend, donker grijsbruin, 
Avegaar

-150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
puinhoudend, zwak 
koolashoudend, donker bruingrijs, 
Avegaar

-200

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
puinhoudend, donker bruingrijs, 
Avegaar

-250

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
puinhoudend, donker bruingrijs, 
Avegaar

-300

Klei, neutraal blauwgrijs, Guts

-350
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Boring: 101

Datum: 01-12-2015

GWS: 50

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

0532867045

0532867063

0532867056

0532867054

0532867048

asfalt0

Volledig asfalt, zwak 
baksteenhoudend, donker 
grijszwart, Edelmanboor, asfalt 
granulaat

-40

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
kleiïg, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
kleiïg, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-200

Boring: 102

Datum: 01-12-2015

GWS: 50

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532867058

0532867025

0532867027

asfalt0

Uiterst asfalthoudend, matig 
baksteenhoudend, donker 
grijszwart, Edelmanboor, asfalt 
granulaat

-40

Volledig baksteen, neutraal 
bruinoranje, Edelmanboor

-80

Klei, zwak zandig, neutraal 
beigegrijs, Guts, gestaakt door 
instorting

-120

Boring: 103

Datum: 01-12-2015

GWS: 50

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

0532867052

0532867026

asfalt0

Uiterst asfalthoudend, matig 
baksteenhoudend, donker 
grijszwart, Edelmanboor, asfalt 
granulaat

-50

Sterk baksteenhoudend, matig 
zandhoudend, neutraal 
bruinoranje, Edelmanboor, 
gestaakt op harde laag en door 
instorting

-100

Boring: 104

Datum: 01-12-2015

GWS: 50

Boorrmeester Jan Hilgerson

0

50

100

150

200

0532867060

0532867023

0532867022

0532867043

asfalt0

Uiterst asfalthoudend, matig 
baksteenhoudend, donker 
grijszwart, Edelmanboor, asfalt 
granulaat

-50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
kleiïg, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 
kleiïg, neutraal beigegrijs, 
Edelmanboor

-200
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Bijlage F: 
Verantwoording veldwerkzaamheden 
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