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1 Inleiding 
1.1 Achtergrond en vraagstelling 
De gemeente Zaltbommel is bezig met de planvorming voor bedrijventerrein Wildeman II. De 

voorgenomen ontwikkeling beslaat netto 15 hectare bedrijventerrein en grenst aan bedrijventerrein 

Wildeman I, dat sinds 2005 in uitgifte is. De gemeente is op Wildeman II voornemens om ruimte te bieden 

aan grootschalige vestigers (> 3 hectare). Kavels van een dergelijke omvang kan de gemeente op dit 

moment nog maar beperkt leveren op het bestaande bedrijventerrein Wildeman I, terwijl belangstellenden 

voor dergelijke kavels,  zich op dit moment aandienen.  

 

In het bestemmingsplan voor Wildeman II dient de gemeente de ontwikkeling van Wildeman II te 

onderbouwen conform de methodiek van de Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: De Ladder). In 

deze rapportage leest u onze bevindingen. 

 

1.2 Locatieprofiel Wildeman II 
 

Kenmerk Toelichting 

Ligging en 

bereikbaarheid 

• Wildeman II ligt aan de oostkant van Zaltbommel en grenst aan het bestaande bedrijventerrein 

Wildeman I. 

• Bereikbaarheid per auto: het bedrijventerrein is gelegen aan de N322 van knooppunt Ewijk naar 

snelweg A27. De A2 ligt op ongeveer 1.400 meter afstand van het bedrijvenpark en is goed 

bereikbaar via de N322. 

• Bereikbaarheid over water: het terrein is niet bereikbaar via het water. De dichtstbijzijnde 

binnenhavens zijn op bedrijventerrein Medel in Tiel en de binnenhaven van Den Bosch. Uit 

gesprekken met bedrijven weten we dat bedrijven uit Zaltbommel veelal gebruik maken van de 

terminal in Den Bosch. 

• Bereikbaarheid per spoor: het terrein is niet bereikbaar per spoor.  

• OV-bereikbaarheid: er zijn twee bushaltes op bedrijventerrein De Wildeman II (bushalte Valeton en 

Bommelsekade). Buslijn 267 rijdt 1 keer per uur op en neer van Ammerzoden naar Zaltbommel. Het 

dichtstbijzijnde treinstation is station Zaltbommel op ongeveer 1.300 meter afstand.  

Doelgroep • Wildeman (I en II) maakt onderdeel uit van de Logistieke Hotspot Rivierenland en richt zich op 

bedrijven die actief zijn in de logistieke sector. Wildeman I beperkt zich echter niet tot deze sector. 

Er is ook ruimte voor bedrijven op het gebied van productie, industrie, perifere detailhandel en 

bedrijfsverzamelgebouwen. 

Ruimtelijke opzet • Het bedrijventerrein De Wildeman is opgesplitst in twee delen: Wildeman I (43 hectare) en 

Wildeman II(15 hectare). Wildeman I is in ontwikkeling en op het terrein zijn op dit moment nog maar 

enkele kavels beschikbaar.  

• Het terrein wordt ontsloten door de Wildemanweg en de Van Heemstraweg. Deze sluiten beide aan 

op de N322. 
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Bron: Bing Maps (2016), bewerking Stec Groep (2016) 

1.3 De Ladder voor duurzame verstedelijking 
We lichten in deze paragraaf kort toe wat de Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: de Ladder) 

inhoudt, hoe de provincie Gelderland hier verdere invulling aan geeft in haar provinciaal beleid en wat de 

beleidsmatige (Ladder-)kaders zijn in de regio Rivierenland, waar Zaltbommel bestuurlijk onderdeel van 

uitmaakt.. 

 

De Ladder in nationale wetgeving 

De Ladder is opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (hierna: SVIR) van het Rijk en per 

eind 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro). Overheden moeten op grond 

van het Bro alle nieuwe stedelijke ontwikkelingen motiveren aan de hand van de drie treden van de Ladder. 

De Ladder voor duurzame verstedelijking is verankerd in het Bro in de artikelen 1.1.1 en 3.1.6: 

 

“De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet 

aan de volgende voorwaarden: 

1. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale 

behoefte;  

2. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale 

behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de 

betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door 

herstructurering, transformatie of anderszins, en;                                   

3. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het 

bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre 

wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van 

vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld.” 

FIGUUR 1: LOCATIE WILDEMAN I (BLAUW) EN WILDEMAN II (ROOD) 
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Bron: Ministerie van I&M (2012) 

 

Beleidskader  

Hieronder geven we de belangrijkste beleidsdocumenten weer die van belang zijn voor Wildeman II. 

 

Schaal Beleidsdocument Inhoud (voor zover van toepassing op Wildeman II) 

Provincie Omgevingsvisie 

Gelderland 

De provincie heeft er in haar ‘Omgevingsvisie Gelderland’ voor gekozen om vanuit twee 

hoofddoelen bij te dragen aan de gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven: 

1. Een duurzame economische structuur. 

2. Het borgen van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving. 

 

Economische structuurversterking vraagt om een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dat 

betekent een goede bereikbaarheid en voldoende vestigingsmogelijkheden. In de 

Omgevingsvisie is de Gelderse ladder opgenomen. De Gelderse Ladder voor duurzaam 

ruimtegebruik wordt gebruikt als afwegingskader voor de vestigingsplek van stedelijke 

ontwikkelingen. De Gelderse Ladder komt overeen met de hierboven genoemde Ladder 

voor duurzame verstedelijking uit het Bro. 

Provincie Structuurvisie 

Bedrijventerreinen en 

Werklocaties 

In de ‘Structuurvisie Bedrijventerreinen en Werklocaties’, vastgesteld in 2010, is het 

uitgangspunt dat er eerst optimaal gebruik wordt gemaakt van bestaande 

bedrijventerreinen voordat er nieuwe worden ontwikkeld. Voldoende ruimte voor 

bedrijvigheid blijft beleidsuitgangspunt, maar een overschot aan bedrijventerreinen moet 

worden voorkomen. De Ladder voor duurzame verstedelijking speelt ook hier een grote rol. 

Verder wordt de gemeenten gevraagd extra aandacht te besteden aan kwalitatieve 

aspecten als een goede ruimtelijke inpassing, een zorgvuldige vormgeving en een zo laag 

mogelijke milieubelasting.  

Regio 

Rivierenland 

Regionaal Programma 

Bedrijventerreinen 

(RPB) 

Het RPB biedt het kader voor concrete werk- en projectafspraken tussen de 

regiogemeenten en provincie Gelderland; zij zijn waar het gaat om afspraken over 

bedrijventerreinen nauw betrokken. Dit RPB is: 

• het regionale afsprakenkader over planning en programmering van bedrijventerreinen 

tussen Regio Rivierenland en provincie Gelderland; 

• de vertaling en uitwerking van de gemeentelijke, regionale en provinciale 

doelstellingen op het gebied van bedrijventerreinen; 

• het toetsingskader voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio. 

Het RPB is in 2016 herijkt en wordt in juli vastgesteld door de provincie. Daarmee is het 

vigerend beleid en is afgesproken hoe regionale afstemming geborgd is. Wildeman II wordt 

in het RPB genoemd als locatie die ontwikkeld kan worden indien regionale afstemming 

heeft plaatsgevonden (c.q. de behoefte is aangetoond). 

FIGUUR 2: LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING 
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Regio 

Rivierenland 

Afsprakenkader 

Bedrijventerreinen  

In het afsprakenkader Regionale samenwerking bedrijventerreinen regio Rivierenland, 

vastgesteld in de regio (11 juni 2013) is vastgelegd hoe partijen samenwerken op 

bedrijventerreinen (uitgifte, acquisitie, grondprijzen, samenwerking, etc.) in Rivierenland 

om een maximale economische groei en behoud van werkgelegenheid te faciliteren. Basis 

van de afspraken is dat bedrijven geaccommodeerd worden op een vestigingslocatie die 

voor de aard en schaal van het bedrijf passend is. Bovendien ontwikkelen  en starten de 

regiogemeenten een Coördinatiepunt Bedrijven (Regionaal Acquisitie Punt – RAP) waar 

huisvestingsvragen van bedrijven doorgeleid worden naar die gemeente(n) of terrein(en) 

die het bedrijf het beste kunnen bedienen. 

 

Regio Rivierenland wil locatiezoekende bedrijven zo goed mogelijk adviseren en faciliteren 

om hen voor de regio te behouden (de wens van het bedrijf staat centraal). Hierbij wordt 

allereerst gekeken of de wens van het bedrijf lokaal ingevuld kan worden (op bestaande 

bedrijventerreinen, bij een uitbreiding groter dan 0,5 hectare wordt dit ter kennisgeving aan 

de regiogemeenten gedeeld) en indien vestiging lokaal niet mogelijk blijkt wordt dit via het 

Regionaal Acquisitie Punt overgenomen en met het bedrijf besproken. Nieuwe 

bedrijvigheid meldt zich via het Regionaal Acquisitie Punt die vervolgens probeert het 

bedrijf op een gewenste locatie te accommoderen. Hierbij wordt zoveel mogelijk 

geprobeerd de vraag te bundelen op een beperkt aantal locaties; om versnippering van het 

landschap tegen te gaan en om op bedrijventerreinen te kunnen investeren in goede en 

hoogwaardige voorzieningen. 

 

1.4 Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk zetten we onze analyse van de Ladder ten opzichte van de ontwikkeling van 

Wildeman II uiteen. Voor de leesbaarheid van deze rapportage zijn nadere toelichtingen opgenomen in de 

bijlagen.  
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2 Ladder-toets 
CONCLUSIE: WILDEMAN II VOORZIET IN ACTUELE REGIONALE BEHOEFTE 

We zien in dat er in de marktregio van Wildeman II een algemene kwantitatieve behoefte bestaat voor de 

ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein, ook specifiek in de categorie grootschalige vestigers (> 3h 

hectare). We verwacht op basis van onze kwantitatieve en kwalitatieve analyse dan ook niet dat de 

ontwikkeling van Wildeman II zal leiden tot onaanvaardbare leegstand in de regio. We baseren ons op de 

provinciale behoefteraming en een analyse van het bestaande aanbod. We concluderen in deze Ladder-

toets dat Wildeman II (a) voorziet in een actuele behoefte voor de marktregio, (b) deze behoefte niet in 

bestaand stedelijk gebied te faciliteren is en (c) dat de locatie passend ontsloten is. 

 

2.1 Marktregio Wildeman II 
Wildeman II heeft naar onze verwachting zowel een regionale als bovenregionale aantrekkingskracht op 

bedrijven. We baseren ons hierbij op de volgende constateringen: 

• Bedrijfsverplaatsingen in Nederland vinden plaats over een afstand van maximaal ca. 20 kilometer, laat 

onderzoek zien1. We zien dat dit ook voor Rivierenland op gaat. Zowel ouder onderzoek2 als actuele 

ervaringen laten zien dat 80 à 90% van de migratiestromen (gemeten naar werkgelegenheid) in 

Rivierenland komt van bedrijven die al gevestigd zijn in Rivierenland (en dus uitbreiden, verplaatsen, 

etc.). De overige 10 à 20% van de bedrijven verplaatst over de regiogrenzen heen. Uit een analyse blijkt 

bijvoorbeeld ook dat op Wildeman I het merendeel van de bedrijven afkomstig is uit Zaltbommel en de 

regio Rivierenland, maar dat een deel van de gevestigde bedrijven niet uit Rivierenland afkomstig was. 

Het gaat om 6 van de 33 herleidbare vestiger, die niet uit de regio afkomstig waren (ca. 18%), 

bijvoorbeeld A2 Coldstore Logistics en Tracon International. 

• In het bijzonder geldt voor bedrijven in de (grootschalige) logistieke sector dat zij regelmatiger een 

locatiekeuze maken op hoger schaalniveau. Dergelijke bedrijven nemen meerdere regio’s mee in hun 

locatieoverweging. We zien dat in Nederland jaarlijks 8 à 11 bovenregionale (> 25 km) 

locatiebeslissingen plaatsvinden in de logistieke sector3. Het gaat dan vaak om grootschalige bedrijven 

met een substantiële ruimtevraag. Als we nader kijken naar de bovenregionale verplaatsingsdynamiek 

in Nederland, zien we dat Rivierenland een gunstige positie heeft, voornamelijk vanwege haar centrale 

ligging ten opzichte van (inter)nationale, belangrijke vervoersassen, de A2 en A15. Rivierenland is 

daarmee een bijzonder goede locatie voor bedrijven met hoofdzakelijk een regionale en nationale 

oriëntatie4.  

 

Als marktregio voor Wildeman II hanteren we om bovenstaande constateringen primair de regio 

Rivierenland, waarbij we wel rekening houden met een eventuele bovenregionale in- en uitstroom als 

resultaat van de gunstige ligging van Rivierenland voor grootschalige, bovenregionaal opererende 

logistieke spelers. We constateren dit mede op basis van vestigingsgegevens uit het verleden. 

 

                                                        
1 Database Bedrijfsruimtegebruikers in Beeld (Stec Groep, 2002-heden); ‘Verhuizingen van bedrijven en groei van werkgelegenheid’ 
(Ruimtelijk Planbureau, 2007); ‘Bedrijven verhuizen vooral binnen eigen gemeente’ (CBS, 2013) 
2 ‘Verhuizingen van bedrijven en groei van werkgelegenheid’ (Ruimtelijk Planbureau, 2007) 
3 Database Locatiebeslissingen Nederland (Stec Groep, 2000-heden) 
4 Dit wil overigens niet zeggen dat de regio niet aantrekkelijk is voor (Noord-)Europees georiënteerde spelers. In de regio zijn 
bijvoorbeeld ook partijen als Hitachi Data Systems gevestigd. 
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Bron: Database Locatiebeslissingen Nederland (Stec Groep, 2000-2016) 

2.2 Trede 1: Sprake van actuele regionale behoefte  
 

Vraagraming: vraag in doelgroep (grootschalig) ca. 75 à 80 hectare tot en met 2025 

Uitgangspunt voor de vraagraming is de geactualiseerde vraagprognose van de provincie Gelderland5, 

zoals ook gehanteerd in het RPB voor de regio Rivierenland. We vinden de prognose passen bij de hiervoor 

gedefinieerde marktregio, omdat (1) hierbij rekening is gehouden met bovenregionale in- en uitstroom uit 

het verleden, (2) hierbij rekening is gehouden met een ‘beleidsambitie’, gericht op het aantrekken van 

(grootschalige) logistieke vraag van buiten de regio en de prognose zodoende bovenregionale in- en 

uitstroom meeneemt, en (3) omdat op dit schaalniveau afstemming wordt gezocht met de omliggende 

gemeenten in het RPB. We lichten de opbouw van de bestuurlijk provinciale vraagraming nader toe in 

bijlage A. 

 

BELEIDSAMBITIE ‘LOGISTIEKE HOTSPOT RIVIERENLAND’ 

Rivierenland zet aan de hand van het programma ‘Logistieke Hotspot Rivierenland’ (hierna: LHR) in om 

meer logistieke bedrijvigheid vanuit andere (inter)nationale regio’s naar Rivierenland te trekken, naast de 

groei en het faciliteren van al gevestigde logistieke ondernemers. De laatste jaren hebben op deze manier 

met name Culemborg, Tiel en Zaltbommel al enkele bovenregionaal georiënteerde bedrijven aan te 

trekken. Het gaan vaak om bedrijven van een substantiële omvang. 

 

Uit de meest recente provinciale vraagprognose blijkt een totale vraag naar bedrijventerreinen in de regio 

Rivierenland van ca. 160 à 165 hectare tot en met 2025. Bovenregionale (logistieke) in- en uitstroom zijn in 

dit cijfer al meegenomen.  

                                                        
5 Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland (2016) 

FIGUUR 3: BOVENREGIONALE LOCATIEBESLISSINGEN IN NEDERLAND PER COROP 
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We delen de vraagraming ten behoeve van deze Laddertoets op in verschillende segmenten, conform de 

verdelingsmethodiek die wordt gehanteerd in het RPB. Op deze manier komen we tot een vraagraming 

voor de specifieke doelgroep van Wildeman II, grootschalige (> 3 hectare) bedrijvigheid. 

 

We segmenteren de totale vraag naar schaalgrootte op basis van onderzoek van onder andere CBRE 

(2015), NVM (2014) en onszelf, Stec Groep (2002, 2005 en 2012). We constateren – in lijn met het RPB – 

trends als schaalvergroting, clustering en outsourcing in de logistiek, waardoor een groot deel van de 

logistieke vraag grootschalig is, veelal kavels groter dan 5 hectare, steeds vaker oplopend tot groter dan 10 

hectare. In andere segmenten is dat aantal beduidend lager, maar dat is ook logisch gezien de aard van de 

bedrijvigheid. Op basis hiervan verwachten we dat ca. 45-50% van de totale vraag binnen de schaalgrootte 

‘> 3 hectare’ valt. We destilleren op deze wijze uit de provinciale vraagraming een actuele vraag van ca. 75-

80 hectare tot en met 2025 voor de doelgroep van Wildeman II: grootschalige bedrijvigheid > 3 hectare. 

 

TABEL 1: SEGMENTERING RUIMTEVRAAG RIVIERENLAND 2016-2025 

Schaalgrootte Segment Schaalgrootte 

< 3 hectare 50-55% 80-90 hectare 

> 3 hectare 45-50% 75-80 hectare 

 

TUSSENCONCLUSIE VRAAG NAAR BEDRIJVENTERREINEN 

• We ramen op basis van de meest actuele provinciale raming een totale vraag naar bedrijventerreinen 

in de regio Rivierenland van ca. 160 à 165 hectare tot en met 2025. 

• We ramen op basis van de meest actuele provinciale raming en de segmentering hiervan in het RPB 

een vraag vanuit het grootschalige (> 3 hectare) vestigers, de doelgroep van Wildeman II, van ca. 75 à 

80 hectare tot en met 2025. 

 

NA 2025 IS ER OOK NOG BEHOEFTE AAN GROOTSCHALIGE KAVELS 

Deze marktanalyse heeft betrekking op de periode tot 2025. Dit omdat een tienjaarsperiode aangehouden 

moet worden bij bestemmingsplan. Echter, na 2025 staat de wereld niet stil. Ook na 2025 draait de 

economie door en zullen - met name - logistieke activiteiten zoeken naar vestigingslocaties. Zo verwacht 

de Rotterdamse Haven tot 2040 nog een significante groei van de goederenvolumes. In de logistieke 

sector is daarnaast een trend zichtbaar van een relatief snellere toename van het ruimtegebruik in 

verhouding tot een minder snelle toename van de toegevoegde waarde. Dit heeft als gevolg dat in de 

logistiek de ruimteproductiviteit per hectare afneemt (wel meer toegevoegde waarde, maar tegelijkertijd 

ook meer ruimte nodig) en de ruimtevraag in de toekomst toeneemt. Vooral op langere termijn, na 2025, 

is dit een belangrijke driver achter de uitbreidingsbehoefte in deze sector.  

 

Bestaand aanbod: ca. 70 hectare 

Om de actuele regionale behoefte te bepalen, zetten we de actuele regionale vraag af tegen het 

beschikbare ‘harde ‘ planaanbod. Dat zijn uitgeefbare kavels op locaties met een onherroepelijke of 

vastgestelde bestemming. We constateren dat er een totaal ‘hard’ planaanbod in Rivierenland beschikbaar 

is van ca. 130 hectare. In Bijlage B zetten we de betreffende bedrijventerreinen en de huidige planstatus 

uiteen. Als we ook de plannen erbij tellen die door de regio op ‘groen’ zijn gezet (maar nog niet 

onherroepelijk zijn), dan is het (potentiële) aanbod circa 185 hectare (excl. Wildeman II). 

 

Om het aanbod evenals de vraag te specificeren op schaalgrootte, hebben we een analyse gemaakt van de 

beschikbare kavels qua omvang. In de regio Rivierenland zijn op dit moment vier bedrijventerreinen waar 

kavels beschikbaar zijn in de schaalgrootte > 3 hectare. Gezamenlijk is op deze terreinen nog een kleine 70 

hectare beschikbaar. Medel 2 (fase 1b en 2) tellen we hierbij mee als hard aanbod. We constateren 
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daarmee dat de vraag (75-80 hectare) het aanbod (69,9 hectare) overtreft en dat er dus sprake is van een 

(beperkte) actuele regionale behoefte. 

 

Gemeente Bedrijventerrein Geschikt aanbod  

bedrijvigheid > 3 hectare 

(in ha) 

Toelichting 

Geldermalsen Hondsgemet-Zuid 9,0 Verkocht (in optie) 

Tiel Medel 2 fase 1b 17,5  

 Medel 2 34,4 (Nog) niet onherroepelijk 

Zaltbommel Wildeman I 9,0 2 kavels van 4,5 ha, 

waarvan één in optie 

Totaal  69,9   

Stec Groep 2016 op basis van analyse via www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 

Ruim 13 hectare van het planaanbod is bovendien niet ‘vrij’ beschikbaar. In principe zijn deze kavels 

verkocht aan bedrijven. De transactie is echter nog niet gepasseerd en dus is de formele uitgifte nog niet 

geregistreerd.6 

 

Daarnaast is er ook buiten de regio een beperkt aanbod van bedrijfsgrond voor grootschalige vestigers (> 3 

ha). Er is bijvoorbeeld ruimte beschikbaar op de bedrijventerreinen ’t Klooster (Nieuwegein) en Park15 

(Overbetuwe) – weliswaar aan de A15-as en daarmee naar verwachting zeer beperkt concurrerend met 

Wildeman II, zie argumentatie marktregio – en in de omgeving Den Bosch-Oss is ook nog (zeer) beperkt 

ruimte beschikbaar, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen De Brand II en Vorstengrafdonk, hoewel 

laatstgenoemde volledig in optie is uitgegeven. We verwachten, gezien de positie van Rivierenland in 

bovenregionale dynamiek, niet dat grootschalige bedrijven met een bovenregionale of nationale oriëntatie 

Rivierenland verlaten of links laten liggen in hun zoektocht naar een nieuwe vestigingslocatie als gevolg 

van dit aanbod. Overigens geldt hetzelfde voor omliggende regio’s; we zien bijvoorbeeld dat het huidige 

‘harde’ aanbod in de omgeving Den Bosch – Oss nodig is om in de autonome uitbreidings- en 

vervangingsvraag naar grootschalige (m.n. logistieke) ruimte voor die regio te voorzien. Daarbij komt dat 

bedrijven die in de regio zijn geworteld bij hun locatiekeuze vaak beslissen om in de huidige regio te 

blijven, vanwege personeel, klanten, toeleveranciers, etc. Dat lichtten we eerder ook al toe in de analyse 

van de marktregio. Gezien deze constatering is het onzes inziens dan ook van wezenlijk belang dat er 

ruimte (en toekomstperspectief) blijft voor bedrijven om zich in de regio aan de voor hen van belang zijnde 

vervoersassen door te ontwikkelen de komende jaren. 

 

We kijken voor Wildeman II ook kwalitatief naar het bestaande aanbod. We constateren dat Zaltbommel 

(met Wildeman) en Tiel (met Medel) beide een andere geografische marktoriëntatie hebben. We baseren 

die constatering op een analyse van de herkomst van bedrijven van Wildeman I en Medel, voor zover de 

herkomst van de vestigers op beide bedrijventerrein te herleiden is7. We visualiseren deze analyse in figuur 

4. We zien dat Wildeman voornamelijk georiënteerd is op de A2-vervoersas, terwijl Medel voornamelijk 

aantrekkingskracht heeft op bedrijven gericht op de A15-vervoersas, voornamelijk richting het Oosten. We 

herleiden hieruit dat bedrijven zich verschillend oriënteren binnen de regio Rivierenland. Dat geldt in het 

bijzonder voor bedrijven in de logistieke sector, die vanzelfsprekend meer gebruik maken c.q. afhankelijk 

zijn van hun ligging aan genoemde vervoersassen. Het lijkt ons opportuun om in de regio, voor een juiste 

logistieke propositie, ook voldoende ruimte aan de A2-vervoersas te hebben. Gezien het gros van het 

beschikbare aanbod aan de A15-vervoersas is gevestigd, verwachten we dat de volledige ontwikkeling van 

                                                        
6 Naast de genoemde ontwikkelingen is het bedrijf Van Uden Logistics voornemens om haar bestaande vestiging in Haaften uit te 
breiden en op- en overslag vanaf de Waal mogelijk te maken. Hiervoor is een bestemmingsplan in voorbereiding voor circa 8 hectare 
nieuw bedrijventerrein. De ontwikkeling van Van Uden is niet op Wildeman II of andere locaties te faciliteren, vanwege de bestaande 
vestiging en de noodzaak van uitbreiding aan het water. 
7 Op basis van gemeentelijke data Zaltbommel en http://www.medel.nl/index.php/bedrijven5; een deel van de data omvat ‘ruis’ in de 
vorm van herkomstgegevens van beheersmaatschappijen en vastgoedinvesteerders. 
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Wildeman II (15 hectare) in ieder geval geen negatieve (leegstands)effecten zal hebben op andere 

bedrijventerreinen. 

 

 

 

 

Bron: Database Locatiebeslisisngen Nederland (Stec Groep, Bron: Stec Groep, op basis van gemeentelijke data Zaltbommel en  

2000-2016) http://www.medel.nl/index.php/bedrijven5 

Om te borgen dat er geen concurrentie ontstaat tussen beide locaties is het Regionaal Acquisitie Punt 

(RAP) opgericht (geborgd in het Afsprakenkader Bedrijventerreinen uit 2013 en ondertekend door alle 

gemeenten in Rivierenland). In dit RAP worden alle leads en prospects besproken en wordt samen met het 

bedrijf gezocht naar de meest geschikte locatie. Bedrijven die zich dus willen vestigen in Rivierenland en 

waarbij Medel geen optie is (vanwege vervoersstromen, personeel of marktoriëntatie) kunnen op deze 

manier gefaciliteerd worden op Wildeman II.  

 

  

FIGUUR 5: BOVENREGIONALE LOCATIEBESLISSINGEN IN 

NEDERLAND PER COROP 

FIGUUR 4: HER KOMST VERPLAATSENDE BEDRIJVEN NAAR 

WILDEMAN I (BLAUW) EN MEDEL (ROOD; INDICATIEF) T.O.V. 

LOCATIE (BIJ PIJL)  
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CONCLUSIE TREDE 1: ER IS EEN ACTUELE REGIONALE BEHOEFTE 

• We constateren een vraag naar bedrijventerrein van ca. 160-165 hectare tot en met 2025 in de regio 

Rivierenland. Circa 75-80 hectare betreft grootschalige kavels (>3 hectare), waarvan een deel van de 

vraag zeer grootschalige kavels (>10 hectare) zoekt. 

• We constateren dat er een planaanbod in de regio Rivierenland ligt dat grootschalige (> 3 hectare) 

vestigers, de doelgroep van Wildeman II, kan faciliteren van ca. 70 hectare. Kavels groter dan 10 

hectare zijn – ondanks aanvragen – nu niet direct beschikbaar in Rivierenland. 

• De actuele regionale behoefte in het segment waarop Wildeman II zich richt (>3 hectare) bedraagt 

kwantitatief circa 5-10 hectare tot en met 2025. Wildeman II is een locatie van circa 15 hectare omvang 

en past dus grotendeels binnen de regionale behoefte. 

• Kijkend naar de kwalitatieve kant van de vraag, lijkt ons dat een geschikte locatie voor grootschalige 

logistiek (ook passend voor > 10 hectare) ter grootte van Wildeman II aan de A2-vervoersas te 

realiseren is, zonder dat dit negatieve (leegstands)effecten heeft op andere, al bestaande plekken in 

de regio. 

 

2.3 Trede 2: de behoefte kan niet worden gefaciliteerd in bestaand stedelijk gebied en 
de ontwikkeling leidt niet tot onaanvaardbare leegstand 

Onderdeel van de Ladder is het grondig verkennen van de opties om de ontwikkeling in bestaand stedelijk 

gebied te realiseren. Eerder brachten we al de uitgeefbare terreinen met vergelijkbare planologische 

vestigingsmogelijkheden als Wildeman II in Rivierenland in beeld. In deze paragraaf kijken we naar 

leegstaand vastgoed en (her)uitgeefbare ruimte op bestaande terreinen in de regio. 

 

De analyse van het bestaande aanbod in Rivierenland laat zien dat er op moment van dataverzameling8 ca. 

300.000 m2 bedrijfsruimte wordt aangeboden. Bovenop deze kwantitatieve ruimte komt een kwalitatieve 

slag: het vastgoed is immers divers qua omvang en functionaliteit en voldoet niet altijd aan de 

vestigingseisen van de doelgroep van Wildeman II, grootschalige vestigers (> 3 ha). We kijken eerst in 

hoeverre er beschikbare ruimte in deze schaalgrootte beschikbaar is in Rivierenland. We visualiseren dit in 

figuur 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: fundainbusiness.nl (maart, 2016), bewerking Stec Groep 

                                                        
8  maart 2016, via fundainbusiness.nl 
9 Omdat het aanbod is gegeven in m2 bvo, hebben we andere categorieën gehanteerd. De verhouding tussen bvo en kavelomvang 
(Floor Space Index, hierna: fsi) ligt tussen de 60%-70%, nemen we aan. Dit betekent dat een bedrijfshal van ca. 3.000 m2 bvo normaliter 
gebouwd is op een kavel van ca. 5.000 m2. 

56,2%

14,6%

29,2%

0,0%

< 3.000 m2

3.001-6.000 m2

6.001-17.000 m2

> 17.000 m2

FIGUUR 6: VERDELING AANBOD BEDRIJFSRUIMTE IN RIVIERENLAND IN M2 BVO 
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We constateren dat er voornamelijk kleinschalig aanbod beschikbaar is in bestaand vastgoed in stedelijk 

gebied. Voor de doelgroep van Wildeman II zijn de objecten in de markt niet geschikt; zij zoeken een 

beduidend groter pand en dito kavel. We concluderen dat het bestaande aanbod in de marktregio niet kan 

voorzien in de vraag naar grootschalige bedrijfsruimte. 

 

Daarnaast bekijken we of in de vraag naar bedrijfsruimte kan worden voorzien door herstructurering, 

herontwikkeling of transformatie. We constateren dat er op korte termijn geen grootschalige leegstaande 

of vrijkomende locaties, al dan niet op dit moment bedrijfsruimte, vrijkomen om de vraag te faciliteren. We 

baseren ons hierbij op actuele, beschikbare informatie over herstructurering (opgenomen in het RPB, dat 

juli 2016 wordt vastgesteld door de provincie Gelderland). Bovendien is het op veel locaties, voornamelijk 

binnenstedelijke locaties, niet wenselijk om herstructureren of transformeren naar ruimte voor 

grootschalige vestigers, in het bijzonder logistiek, aangezien dergelijke bedrijvigheid vaak zorgt voor veel 

vervoersbewegingen door de (woon)kern. 

 

Ten aanzien van herontwikkeling van bestaande harde plancapaciteit. We constateerden eerder al dat 

vraag en aanbod van bedrijfskavels in Rivierenland in evenwicht is. Er is dus geen overaanbod aan 

bedrijventerreinen die zich op dit moment richten op bedrijven kleiner dan 3 hectare. Deze terreinen 

voorzien dus in een andere regionale (vaak lokale) behoefte. Bovendien is gebleken uit de analyse van 

beschikbare kavels dat het aan elkaar schakelen van deze kavels niet mogelijk is en/of deze locaties op – 

voor grootschalige logistiek – markttechnisch ongewenste locaties gelegen zijn.10 Dat de (regio)gemeenten 

deze optie wel nadrukkelijk onderkennen en gebruiken blijkt uit het mogelijk maken van vestiging van 

grootschalige logistiek in Geldermalsen. Hier is door een bestemmingsplanwijziging de aaneenschakeling 

van kavels mogelijk gemaakt om zo een aaneengesloten uitgeefbaar gebied van 9 hectare te creëren, 

inmiddels al in optie genomen door een logistiek bedrijf.  

 

DE ONTWIKKELING VAN WILDEMAN II LEIDT NIET TOT ONAANVAARDBARE LEEGSTAND 

We verwachten niet dat de volledige ontwikkeling van Wildeman II (15 ha) tot onaanvaardbare leegstand 

leidt, ook al blijkt uit de vraagprognose dat de ontwikkeling niet volledig kwantitatief te onderbouwen is. 

We baseren ons hierbij op de volgende argumenten: 

• De behoefte aan grootschalige kavels (>3 hectare) bedraagt 75 tot 80 hectare tot en met 2025. 

• Het beschikbare (harde) aanbod aan grootschalige kavels (>3 hectare) in Rivierenland bedraagt circa 

70 hectare. Dit is inclusief de volledige ontwikkeling van Medel 2, fase 2. 

• Hieruit blijkt dat de ontwikkeling van Wildeman II betekent dat het overaanbod circa 5 tot 10 hectare 

bedraagt. Echter, dit geldt alleen als de beschikbare kavels volledig ingezet kunnen worden voor de 

grootschalige doelgroep en bovendien volledig matchen. 

• Bovendien constateren we dat een aantal van de – in het beschikbare aanbod meegerekende – kavels 

niet vrij beschikbaar zijn (omdat ze onder optie zijn bij bedrijven). In feite is het beschikbare aanbod 

dus lager dan hiervoor benoemd. 

• Bedrijven die zich in de regio willen vestigen worden bovendien besproken (‘bij de hand genomen’) 

door het Regionaal Acquisitie Punt. Dit RAP begeleidt bedrijven naar de meest geschikte 

vestigingslocatie. Hierdoor ontstaat geen concurrentie tussen de verschillende locaties. 

• De verwachting is bovendien dat na 2025 ook nog een behoefte bestaat vanuit logistieke bedrijven 

voor uitbreiding. 

 

2.4 Trede 3: de ontwikkellocatie is passend ontsloten 
De ontsluiting en bereikbaarheid van Wildeman II voldoet ons inziens voor de doelgroepen. Het 

bedrijventerrein ligt direct aan de N322 van knooppunt Ewijk naar snelweg A27, en de A2 ligt op ongeveer 

1.400 meter afstand van het bedrijvenpark en is goed bereikbaar via de N322. Bovendien hoeft 

vrachtverkeer niet door een (woon)kern om het plangebied te bereiken. 

 

                                                        
10 Bijvoorbeeld omdat ze niet passend ontsloten zijn (direct aan snelweg, of vrije toegang tot snelweg). 
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Het bedrijventerrein is voor bedrijfsdoeleinden niet multimodaal ontsloten; er is bijvoorbeeld geen 

railterminal en er zijn geen kadefaciliteiten. De dichtstbijzijnde voorzieningen hiervoor zijn gelegen op 

bedrijvenparken in Den Bosch en Tiel. Vanuit ons marktinzicht is dat geen belemmering voor de 

doelgroepen; regelmatig is een goed bereikbare rail- en haventerminal binnen een straal van 20-25 km 

voldoende voor grootschalige (logistieke) vestigers. Wildeman II is daarmee passend ontsloten voor de 

beoogde doelgroep.  



 
16,015 

Ladder-toets Wildeman II 15 

Bijlage A: Vraagraming 
Rivierenland 
De vraag naar bedrijventerreinen in Rivierenland bestaat uit een aantal aspecten. 

• Uitbreidingsvraag: vraag die ontstaat door groei van bedrijvigheid of ruimtegebruik, onder andere als 

gevolg van economische en bevolkingsgroei, maar ook als gevolg van een verplaatsing van bedrijven 

naar bedrijventerreinen. 

• Vervanging: vraag die ontstaat door onttrekking van bedrijventerrein als gevolg van transformatie 

(inschatting o.b.v. gemeentelijke gegevens en concrete plannen transformatie). 

• Beleidsambities, onder andere gericht op het aantrekken van logistieke vraag van buiten de regio. Het 

betreft vraag die niet is opgenomen in de prognoses van de provincie en dus het gevolg zijn van 

nieuwe ontwikkelingen in de regio.  

  

Samen vormen deze drie componenten de totale ruimtevraag naar werklocaties in Rivierenland. De 

provincie Gelderland heeft in haar prognoses voor bedrijventerreinen de uitbreidingsvraag berekend. 

Daarbij betreft de uitbreidingsvraag een modelmatige inschatting van de ruimtebehoefte. Hieronder gaan 

we in op de diverse vraagaspecten. 

 

Uitbreidingsvraag 

Periodiek vervaardigt het CPB lange termijn scenario’s voor Nederland die vervolgens door de Provincie 

Gelderland nader worden geregionaliseerd. De lange termijn scenario’s bevatten een range van vier 

uiteenlopende toekomstbeelden. In het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 zijn het Rijk, de provincies 

en de gemeenten (VNG) overeengekomen dat zij bij de planning van bedrijventerreinen zullen uitgaan van 

het scenario Transatlantic Market (TM). In de Gelderse Structuurvisie Bedrijventerreinen wordt ook het TM-

scenario als vertrekpunt genomen voor de planologische reservering van de ruimte voor 

bedrijventerreinen. Ook in de herijking van het RPB is het TM-scenario het uitgangspunt.  

 

In onderstaande tabel geven we de meest actuele prognose van de provincie Gelderland ten aanzien van 

bedrijventerreinen in de Regio Rivierenland weer. De basis hiervoor is de raming opgesteld in de 

rapportage ‘Gelderland in vier bedrijven’ (Provincie Gelderland, 2006). Deze raming wordt periodiek 

geactualiseerd, meest recent in januari 2016. Op basis van die prognose is de vraag naar 

bedrijventerreinen voor de periode 2016-2025 circa 100-105 hectare.  

 

Regio Geactualiseerde prognose 2016-2025 

Rivierenland 100-105 hectare 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland, 2016 

Vervanging 

Naast uitbreidingsvraag is er - zeer beperkt - behoefte door onttrekking van bedrijventerreinen op 

(ongewenste) locaties in Rivierenland. Mits op de plek van onttrekking nog bedrijven gevestigd zijn - die de 

bedrijfsvoering voort willen zetten - is compensatie elders noodzakelijk om het verlies aan bedrijventerrein 

teniet te doen. Het effect van de vervanging is per saldo neutraal en mogelijk zelfs negatief, bedrijven 

kunnen in het algemeen gesproken met minder ruimte uit op een nieuwe locatie. De omvang van de 

toekomstige vervanging] laat zich niet – zoals de uitbreidingsvraag – modelmatig ramen. De vervanging is 

niet gebaseerd op wetmatige principes, maar is het resultaat van de landschappelijke en 

stedenbouwkundige visie van gemeenten en de financiële armslag om de wensen uit te voeren.  
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Op basis van een inventarisatie zijn er twee concrete plannen (planvorming, financiële dekking, uitvoering 

start op korte termijn) voor transformatie en onttrekking in Rivierenland, namelijk: 

• Lingewaarden in Geldermalsen: ca. 4 hectare onttrekking en verplaatsing 

• Buitenstad in Zaltbommel: ca. 6,5 hectare onttrekking en verplaatsing 

 

In totaal gaat het dus om circa 10,5 hectare aan onttrekking/vervanging tot en met 2025. Kenmerk van de 

vervangingsvraag is dat de verplaatsing van bedrijven veelal lokaal opgelost dient te worden, met inbegrip 

van de afwegingen in de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. 

 

Extra vraag als gevolg van beleidsambitie ‘Logistieke Hotspot Rivierenland’ 

De logistieke markt groeit sterk. Dit wordt bevestigd door cijfers over investeringen en opname van 

bedrijfsvastgoed. De markt van logistiek vastgoed en bedrijfsruimte is in 2014 over de hele linie gegroeid. 

In totaal werd er voor 1,1 miljard euro in bedrijfsruimte belegd tegen 878 miljoen euro in 2013. Daarvan 

ging 685 miljoen euro naar logistiek tegen 614 miljoen in 2013. Daar bovenop is er sprake van een forse 

groei van de gebruikersmarkt. Zo steeg het gebruik van logistiek vastgoed van 740.000 m² naar 960.000 m² 

(+30%) en daalde de leegstand met 3%. Met name in grote (>20.000 m²) complexen is de leegstand zeer 

laag, zo blijkt uit onderzoek
11
 De totale voorraad (voorraad = alle bestaande gebouwen) logistiek vastgoed 

in Zuidwest-Gelderland bedraagt 34% van het totale aandeel in Gelderland
12
.  

 

Op basis van de logistieke ambities van Rivierenland, de marktverwachting en de gerealiseerde verkopen 

in het verleden verwachten we naast de regionale vraag dat de potentiële bovenregionale vraag aan 

(hoofdzakelijk) logistieke kavels tot en met 2025 een deel van de vraag uitmaakt (en niet allemaal in de 

raming van de provincie opgenomen zijn).  

 

De sterke logistieke component in de vraag bestaat naast de regiogebonden vraag uit de vraag die van 

buiten de regio in Rivierenland landt en de natuurlijke positie die de regio hierin heeft. De logistieke 

vastgoedmarkt is sterk in beweging. Investeringen nemen toe, evenals het aantal gebruikers en vragers
13
. 

Lichte industrie en assemblage wordt steeds vaker op locatie gebundeld, logistiek wordt ge-outsourced en 

(mede) hierdoor wordt een strategische locatie steeds belangrijker
14
. We zien dat de stijgende export die 

gepaard gaat met de voorziene economische groei ook gepaard gaat met groeiverwachtingen op lange 

termijn van de haven van Rotterdam en Antwerpen. Dit zal leiden tot meer vraag naar logistieke locaties en 

distributiecentra langs de belangrijkste verkeersaders.  

 

Ten aanzien van logistiek worden diverse acties ingezet onder de vlag ‘Logistieke Hotspot Rivierenland’ 

(hierna: LHR). Eén van de doelen van dit programma is om meer logistieke bedrijvigheid voor de regio aan 

te trekken - naast de groei en het faciliteren van al gevestigde logistieke ondernemers. Het betreft het 

aantrekken van logistieke bedrijven/activiteiten die afkomstig zijn van buiten de regio (uit andere regio’s in 

Nederland of uit het buitenland). In de afgelopen jaren hebben met name Culemborg, Tiel en Zaltbommel 

al enkele bovenregionale bedrijvigheid aan weten te trekken. Ook is er regelmatig interesse van grote 

buitenlandse (logistieke) partijen op zoek naar een grootschalige bedrijfslocatie.  

 

Bedrijfsverplaatsingen van de ene naar de andere regio of vanuit het buitenland zijn schaars. Onderzoek 

(CPB, 2009; CBS, 2013) wijst uit dat circa 90 tot 95% van de bedrijfsverplaatsingen binnen de regio plaats 

hebben. De overige 5 tot 10% verplaatst wel over regiogrenzen heen. Een deel van deze vraag is wel al 

opgenomen in de prognoses van de provincie. Een aantal locaties in Rivierenland heeft de afgelopen jaren 

diverse bedrijven van buiten de regio aangetrokken, hoofdzakelijk logistieke bedrijvigheid. Het gaat niet om 

bijzonder veel bedrijven (ca. 25), maar wel vaak om bedrijven van een substantiële omvang.  

 

                                                        
11 CBRE (2015), Industrial marketview 
12 NVM 2014 Logistiek vastgoed in cijfers 
13 DTZ Zadelhoff (2014), Vervangende grenzen, duidelijke contouren: tendensen van de vastgoedmarkt; CBRE (2015), Industrial 
marketview en Stec Groep (2015): Logistiek in beeld (http://stec.nl/nieuws/2015/02/02/logistiek-verplaatsingsdynamiek-komende-jaren-
zeer-groot/)  
14 DTZ Zadelhoff (2014), Vervangende grenzen, duidelijke contouren: tendensen van de vastgoedmarkt 



 
16,015 

Ladder-toets Wildeman II 17 

Op basis van de uitgifte op bedrijventerreinen in Rivierenland is gekeken naar de bovenregionale instroom. 

In totaal gaat het om circa 50 hectare aan bedrijventerrein dat verkocht is aan bedrijven van buiten 

Rivierenland. Omdat de logistiek de komende jaren een groeimarkt is en gezien de extra inspanningen uit 

de LHR, vinden regio én provincie het aannemelijk dat er ca. 50 hectare extra vraag ontstaat tot en met 

2025, hoofdzakelijk bestaande uit grootschalige kavels. 

 

Totale vraag t/m 2025 

De totale vraag is een optelsom van de uitbreidingsvraag, vraag als gevolg van vervanging en vraag als 

resultaat van nagestreefde beleidsambities op (m.n.) logistiek. De totale vraag in de regio Rivierenland 

omvat 160à 165 hectare. 
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Bijlage B: Beschikbaar 
aanbod 

Gemeente Bedrijventerrein Planstatus Netto 

uitgeef-

baar 

Kavels 0-

0,5 ha 

(aantal-

omvang) 

Kavels 0,5 

-1 ha 

(aantal-

omvang) 

Kavels 1-3 

ha (aantal-

omvang) 

Kavels > 3 

ha (aantal-

omvang) 

Buren Buren III (uitbr.) Onherroepelijk BP 0,8  1 (0,8)   

Buren Doejenburg 2 Vastgesteld BP 14,4 Onbekend (14,4)  

Buren Beusichem-Zuid Onherroepelijk BP 0,45 1 (0,45)    

Culemborg Pavijen V Onherroepelijk BP 7,1 4 (1,5) 2 (1.4) 3 (4,2)  

Geldermalsen Beesd Homburg Noord Zacht plan: ontwerp 

BP 

2,7 12 (2,7)    

Geldermalsen Hondsgemet Zuid Onherroepelijk BP 18,3 Onbekend (9,3) 1 (9) 

Lingewaal Vredebest Vastgesteld BP 2,6   1 (2,6)  

Lingewaal Zeiving Noord Vastgesteld BP 0,6 2 (0,6)    

Lingewaal Zeiving Noordwest Onherroepelijk BP 5,5   3 (5,5)  

Maasdriel De Kampen Noord Onherroepelijk BP 3,7 22 (3,7)    

Neder Betuwe Bonegraaf Oost (fase 1) Zacht plan: ontwerp 

BP 

0,9 Onbekend (0,9)  

Neder Betuwe De Heuning Oost Zacht plan: 

voorontwerp BP 

3,4 Onbekend (3,4)  

Neder Betuwe Casterhoven Zacht plan: ontwerp 

BP 

0,7 Onbekend (0,7)  

Neder Betuwe Bonegraaf West Onherroepelijk BP 2,5  1 (0,8) 1 (1,7)  

Neder-Betuwe Tolsestraat Onherroepelijk BP 0,1 1 (0,1)    

Neder-Betuwe Walenhoek Onherroepelijk BP 2,1   1 (2,1)  

Neerijnen Kerkewaard Zacht plan: 

voorontwerp BP 

Van Uden: 8  1 (8,0) 

Neerijnen 't Overrijke uitbr. Onherroepelijk BP 2,6   1, (2,6)  

Tiel Medel 2 (fase 1b) Vastgesteld BP 17,5    1 (17,5) 

Tiel Medel 1 Onherroepelijk BP 20 2 (0,8) 8 (6,0) 7 (13,2)  

Tiel Kellen Onherroepelijk BP 3,5 1 (0,3) 3 (1,7) 1 (1,6)  

Tiel Latenstein Onherroepelijk BP 1,2 1 (0,3) 1 (0,9)   

West Maas en 

Waal 

Dreumel uitbr. Onherroepelijk BP 2,4 3 (0,6) 1 (0,5) 1 (1,3)  

West Maas en 

Waal 

Maasbommel 

(Kapelstraat) 

Onherroepelijk BP 0,5 2 (0,5)    

West Maas en 

Waal 

Veesteeg Oost Onherroepelijk BP 1,7 2 (0,7)  1 (1,0)  

West Maas en 

Waal 

Veesteeg West Onherroepelijk BP 1,8 9 (1,8)    

West Maas en 

Waal 

De Krozenbogerd Onherroepelijk BP 1,2 Onbekend (1,2)  

Zaltbommel Wildeman I Onherroepelijk BP 17,8  5 (1,3) 1 (0,7) 3 (3,5) 2 (9,0) 

Zaltbommel Wildeman II Zacht plan 15    1 (15) 

Zaltbommel Brakel / Kraaijenhoef Onherroepelijk BP 0,3 1 (0,3)    

Zaltbommel Gameren,Rondgang Onherroepelijk BP 0,8  1 (0,8)   

Zaltbommel De Ooijk Onherroepelijk BP 0,6  1 (0,6)   
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1 Inleiding 
 

 
Afb. 2. Locatie van het plangebied. 
 
In opdracht van de gemeente Zaltbommel heeft ADC ArcheoProjecten een Inventariserend Veldonderzoek in de 
vorm van Proefsleuven en een Archeologische Opgraving uitgevoerd voor het plangebied De Wildeman II (afb. 
1), in het kader van de geplande uitbreiding van het bedrijventerrein De Wildeman. Vooronderzoek heeft 
aangetoond dat zich op deze locatie  twee (delen van) nederzettingen uit de Romeinse tijd bevinden. Eén bevindt 
zich in het noorden van het plangebied (vindplaats B), de ander bevindt zich centraal gelegen in het plangebied 
(vindplaats A).1 Tevens is in een groot deel van het plangebied een vegetatiehorizont gekarteerd waar zich 
archeologische resten kunnen bevinden.2 Om dit nader te onderzoeken, zijn hier gelijktijdig met de opgraving 
proefsleuven aangelegd. Daaruit is één vindplaats voortgekomen, vindplaats E. De voorgenomen bouwplannen 
zullen de archeologische resten en  nederzettingssporen vernietigen.  
Het veldwerk is uitgevoerd tussen september en december 2016. In die periode zijn de werkputten aangelegd en 
onderzocht conform het Programma van Eisen (PvE), dat door L.P. Verniers is opgesteld en naar aanleiding van 
de proefsleuven uit september is aangevuld door E. Blom.3 Dit ontwerp is goedgekeurd door  C.M.A. Sanders van 
de gemeente Zaltbommel. 
 
Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 16,4 ha en is momenteel in gebruik als gras- en akkerland. Het 
gebied ligt aan de Wildemanweg en wordt begrensd door De Van Heemstraweg Oost in  
het noorden en de Van Heemstraweg in het zuiden. De Bommelsekade doorkruist het plangebied.  
In september zijn acht werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van 1.216 m2 (werkputten 1 t/m 8). 
Vervolgens zijn in de maanden oktober t/m december nog 53 werkputten aangelegd met een totale oppervlakte 
van 18.230 m2 (werkputten 9 t/m 61). Deze oppervlakte is onder te verdelen in 16.971 m2 vlak 1 en 1.259 m2 vlak 
2. Ook is een verdeling te maken tussen het proefsleuvenonderzoek (4.394 m2 vlak 1 en 37 m2 vlak 2) en de 
opgraving (12.577 m2 vlak 1 en 1.222 m2 vlak 2). 
 

                                                           
1
 Dit vooronderzoek betreft het proefsleuvenonderzoek dat in september 2015 is uitgevoerd. Naar aanleiding van het evaluatieverslag (Van der 
Feijst 2015) is direct doorgestart naar de huidige opgraving. Beide onderzoeken worden in dit rapport beschreven. 

2
 Eveneens in september 2015 heeft een grootschalig booronderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek is wel apart gerapporteerd (Huizer 2015). 

3 
Verniers, L.P. 2015, PvE nummer 15-008, met aanvulling. Goedgekeurd op 26-02-2015. 
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Afb. 3. Het plangebied met de verschillende vindplaatsnummers (naar Huizer 2015, afb. 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluatieverslag Zaltbommel De Wildeman II 
Versie 1.0 Februari 2016 
 

 4

 

2 Sporen en Structuren 

De sporen van de opgraving worden per vindplaats besproken. Het betreft vooralsnog een voorlopige 
interpretatie, waarbij nog niet alle kuilen en paalkuilen een specifieke interpretatie hebben gekregen. Ook de nu 
uitgedeelde structuurnummers zijn nog voorlopig; voor de rapportage zullen we doornummeren vanuit het 
onderzoek van De Wildeman fase I. Samen met de resultaten van de specialistische analyse, zal bij de uitwerking 
verder gewerkt worden aan een completer beeld van de nederzettingen. 
Voor de proefsleuven die in september zijn aangelegd, is reeds een evaluatieverslag opgesteld. De sporen zullen 
niet afzonderlijk worden uitgewerkt, maar binnen het grotere kader van de opgraving. Op afbeelding 4 zijn de acht 
proefsleuven weergegeven samen met de werkputten van de latere opgraving. 
De proefsleuven die gelijktijdig met de opgraving zijn aangelegd, zijn groen gemarkeerd op afbeelding 5. Het 
merendeel van deze sleuven bevatte geen archeologische resten. Alleen in de noordelijke proefsleuven bij 
vindplaats B zijn archeologische sporen en vondsten aangetroffen, waarna in overleg met de bevoegde overheid 
is besloten vindplaats B hier uit te breiden. Ook in de zuidelijke proefsleuven bij vindplaats E zijn sporen 
aangetroffen waardoor hier, ook na overleg met de bevoegde overheid, de vindplaats is uitgebreid. Deze sporen 
worden bij de desbetreffende vindplaats besproken. 
 

 
Afb. 4. De proefsleuven (blauw) uit september 2015 weergegeven met de werkputten van de opgraving. 
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Afb. 5. De proefsleuven (groen) die tijdens de opgraving zijn aangelegd. 
 
 
2.1 Vindplaats A 

 
Afb. 6. De werkputtenkaart van vindplaats A, met werkputnummers. 
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Afb. 7. De structuren op vindplaats A (Legenda: AFV = afvalkuil; G1 t/m 13 = greppel; GL = geul; H1, H10, H100, 
etc. = Huisplattegrond; HOR = horreum; HUT = hutkom; KGR = kringgreppel; KL = kuil; S = spieker; WA = 
waterput. Sporen in zwart: DO 2015, in rood: IVO-P 2015, in grijs DO 2005/2006). 
 
Vindplaats A ligt centraal in het plangebied. Er is hier 6581 m2 eerste vlak en 632 m2 tweede vlak aangelegd.  
Er zijn meerdere huisplattegronden opgegraven. Helaas konden deze in het veld vanwege logistieke redenen niet 
in z’n geheel worden vrij gelegd, maar lagen ze over meerdere werkputten verspreid.  
Aan de noordzijde bevinden zich over een lengte van ca. 52 m  meerdere huisplattegronden of fasen in elkaars 
verlengde. De interpretatie wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van recente sloten en drainagebuizen die de 
plattegronden onderbreken. Er wordt voorlopig uitgegaan van een huisplattegrond met wandgreppel waar 
paalkuilen in zijn aangetroffen (Huis 1). Het is nog onduidelijk of de plattegrond één-, twee- of driebeukig is 
geweest. Aan de oostzijde is geen wandgreppel aangetroffen, maar wel enkele ‘dubbele staanderparen’. De 
vraag is of deze een eerdere fase representeren van Huis 1, of dat dit een afzonderlijke plattegrond is. Dit geldt 
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ook voor de sporen hier ten zuiden van. Er bevinden zich hier meerdere paalkuilen in rechte lijnen. Maken zij 
onderdeel uit van een structuur die wordt oversneden door Huis 1 of Huis 1 oversnijdt? Dit zal tijdens de 
uitwerking aan de hand van coupes en vondstmateriaal verder worden uitgezocht. 
Aan de westzijde van Huis 1 bevindt zich Huis 2. Ook hier maken recente sloten en greppels een duidelijke 
interpretatie lastig. In de werkputten 9, 13 en 43 bevinden zich kuilen met relatief veel verbrande klei/leem, met 
daaronder nog één of twee paalkuilen. Aan de westzijde van de huidige sloot bevindt zich één soortgelijke kuil. 
Enkele andere kuilen die hier zijn aangetroffen, vormen een rechte lijn met de kuilen aan de oostzijde van de 
sloot. Vanwege de aard van de kuilen, die duidelijk verschilt ten opzichte van de andere aangetroffen (paal)kuilen, 
lijken we hier met een opmerkelijke structuur te maken te hebben. De kuilen kennen een vlakke onderkant, die 
wordt ondersteund door één of twee paalkuilen, als een soort stiep/ondersteuning? Het spoor met één paalkuil 
heeft tevens een afwijkende oriëntatie ten opzichte van de andere kuilen, en zou als latere toevoeging kunnen 
worden gezien. 
Door tijdens de uitwerkingsfasen parallellen van huisplattegronden te zoeken en deze te vergelijken, kunnen we 
de vorm van de plattegrond beter reconstrueren en kunnen we beter beslissen welke sporen er wel en niet tot 
deze structuur gerekend kunnen worden. 
 

 

 
Afb. 8. Huisplattegrond 1 en 2. 
 
Ten zuiden van de huisplattegronden zijn andere structuren aangetroffen die typisch zijn voor een 
nederzettingsterrein: spiekers, greppels, waterputten, afvalkuilen, een hutkom en een horreum (grotere 
opslagplaats). Nog verder in zuidelijke richting wordt de nederzetting begrensd door de afwezigheid van sporen, 
er is geen duidelijke nederzettingsgreppel aanwezig. De greppels die wel zijn aangetroffen, begrenzen mogelijk 
kleinere erven/percelen. Opmerkelijk zijn de greppels aan de oostzijde van de vindplaats. Hier worden twee 
percelen aan de zuidzijde afgesloten en lijken ze aan de noordzijde te zijn open gelaten (er is geen vervolg van 
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de greppels op het vlak waargenomen). De westelijke van de twee omsluit een waterput, de oostelijke 
daarentegen kent geen binnengelegen structuur. 
Er zijn vier waterputten aangetroffen, waarvan de twee oostelijke geen hout bevatten en de twee westelijke wel.  
Waterput 1 (de meest westelijke) kende een min of meer vierkante constructie. De houten palen zijn aangepunt 
en ca. 80 cm lang. Ook de vermoedelijke welpaal lijkt te zijn gevonden. Deze stond schuin tegen de andere palen 
aan en ging dieper. Twee planken bevonden zich aan de oostzijde aan de buitenkant tegen de palen aan. 
Mogelijk om zo de palen op z’n plek te houden. Vlechtwerk is niet aangetroffen. 
Aan de noordkant van de waterput vonden we tijdens het couperen twee houten voorwerpen.  
Het eerste object doet denken aan een houten schoen, alleen ontbreken de aanhechtingspunten voor een 
riempje aan de bovenzijde. Het tweede object is een houten plank met insparingen (zie hoofdstuk 4). 
 

 
Afb. 9. Waterput S44.20. 
 
Waterput 2 kende een ronde vorm. De put is opgebouwd uit een reeks aangepunte stukken hout (zowel gekliefde 
delen van een boom met bast als dikke takken) die in een cirkel in de grond zijn geslagen. Om de bovenste ca. 
40 cm van de palen bleek om de palen bleek vlechtwerk van twijgen aanwezig te zijn. In de vulling van de 
waterput is een zware balk gevonden die verticaal stond maar niets met de constructie te maken had: dit kan 
mogelijk een stuk van de ophaling zijn zoals de putmik of de zwengel. In het midden van de kern stond de 
welpaal: een dikke tak of klei boompje, tot op een diepte van tenminste 90 cm in het beddingzand (onderkant niet 
bereikt).  
Uit de onderste kleivulling (kern binnen de constructie) is onder andere een groot rand/wandfragment aardewerk 
afkomstig met kamstreekversiering (Vnr 450, kurkurn, datering 1e eeuw n. Chr.). Deze vulling is vermoedelijk 
gevormd bij de aanleg van de waterput of tijdens het gebruik. Uit de vulling is een monster genomen.  
Bovenin de kern is een laagje klei met veel humeus materiaal aanwezig (stokjes, houtresten). Deze hangt 
mogelijk samen met het buiten gebruik raken van de waterput: ook hier is een monster uit genomen.  

 
Afb. 10. Waterput S42.17. 
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De twee oostelijke waterputten bevatten zoals gezegd geen hout meer. Beide waterputten kenden een vlakke 
onderkant.  
De greppelstructuur om één van de waterputten heen is bijzonder. Hier zal tijdens de uitwerking aandacht aan 
besteed worden. 
 
De spiekers zijn vooral vier- en zespalige structuren. Centraal gelegen is een mogelijke horreum, een grotere 
opslagstructuur dan een spieker. Hier zijn tevens twee fasen in het veld waargenomen, wat bij de uitwerking in 
beeld gebracht zal worden. Zuidoostelijke van het horreum is een structuur aangetroffen die wordt 
geïnterpreteerd als hutkom. Het betreft een grote kuil met een vlakke onderkant. Aan de noord- en zuidzijde zijn 
paalkuilen aangetroffen. Deze zouden mogelijk een overkapping o.i.d. hebben kunnen ondersteund.  
Er zijn twee kringgreppels gedocumenteerd, waarbinnen bij één een spieker is aangetroffen. Deze kringgreppels 
worden geïnterpreteerd als agrarische structuren. 
Bij de opgraving van fase 1 in 2005, zijn twee huisplattegronden en meerdere spiekers en kringgreppels 
aangetroffen. De oriëntatie van de plattegronden wijkt af van de nu aangetroffen plattegronden; dit zou door de 
aanwezigheid van de kronkelwaardgeul verklaard kunnen worden. Verdere verschillen en aanvullingen komen bij 
de uitwerking aan de orde. 
 
2.2 Vindplaats B 
Vindplaats B bevindt zich aan de noordzijde van het plangebied. In totaal is 4455 m2 opgegraven, verdeeld over 
3876 m2 vlak 1 en 579 m2 vlak 2. Aan de oostzijde is een werkput niet aangelegd, omdat in de nu meest 
oostelijke aangelegde werkput (54) nauwelijks meer archeologische resten aanwezig waren. 
Aan de zuidzijde van het geplande plangebied is een extra werkput aangelegd, om het verloop van een bepaalde 
greppel (enkelbrekergreppel) in kaart te kunnen brengen (werkput 56). 
Bij vindplaats B ontbreekt vaak een vegetatiehorizont. Omdat wel archeologische resten aanwezig zijn, betekent 
dit dat de deze laag waarschijnlijk is opgenomen in de bouwvoor en dat we dus te maken hebben met een 
verhoging in het landschap waar de bewoning heeft plaatsgevonden. De locatie van de huisplattegronden zal het 
hoogste deel geweest zijn. In oostelijke en westelijke richting lijkt het landschap weer wat af te lopen. 

 
Afb. 11. De werkputten van vindplaats B op de topografische ondergrond. 
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Het beeld van de nederzetting van vindplaats B bestaat uit een agrarische nederzetting met twee 
huisplattegronden en meerdere agrarische structuren.  
De zuidelijke huisplattegrond is het beste overgeleverd, hoewel de wanden aan de oostzijde niet bewaard zijn 
gebleven.4 Het betreft een tweebeukige plattegrond, met zware middenstaanders (veelal met kern) en wandpalen 
in een wandgreppel. Aan de westzijde bevindt zich op ca. 2,5 m afstand van de wand de eerste middenstaanders. 
Als we 2,5 m ten oosten van de laatst aangetroffen middenstaander de oostelijke korte wand veronderstellen, 
heeft de plattegrond een lengte van 25 m gekend. De breedte bedraagt ca. 5,70 m. Mogelijk is bij de uitwerking 
een indeling van het huis te reconstrueren.  
De noordelijke plattegrond is maar ten dele overgeleverd. Aan de zuidzijde bevindt zich een gedeelte van een 
wandgreppel met wandpalen. Aan de noordzijde is het vooral een rij paalkuilen die hier de wand veronderstellen. 
De plattegrond zou twee- en driebeukig geweest kunnen zijn, hoewel het middendeel niet zo duidelijk is als bij 
Huis 10. Dit zal bij de uitwerking verder worden onderzocht. 
De agrarische structuren bestaan uit kringgreppels en spiekers. De centraal gelegen kringgreppel aan de 
noordzijde heeft waarschijnlijk een horreum omgreppeld. De paalkuilen zijn hier groter en zwaarder gefundeerd 
dan bij de overige spiekers. Ten oosten van deze kringgreppel bevindt zich een cluster van paalkuilen. Op basis 
van de vorm van de coupes zijn hier enkele paalkuilen gemarkeerd die een kleine structuur of spieker vormen. De 
zone/werkput waar dit horreum en spieker zich bevindt, is ook de zone waar de meeste metaalvondsten zijn 
aangetroffen: munten, fibulae en een schijf van paardentuig. 
De meeste kringgreppels bevatten weinig tot geen vondstmateriaal. Bij de meest westelijke kringgreppel die 
tijdens deze opgraving is aangetroffen, is echter een bewuste depositie in de greppel gelegd. Hier bevond zich 
een concentratie van dierlijk botmateriaal (waarschijnlijk tenminste twee paarden, niet in verband, niet compleet), 
enkele dakpanfragmenten die tot één dakpan hebben behoord en (gedraaid) aardewerk. De kuil was slechts 14 
cm diep (vlakke onderkant) en er was tevens een humeus bandje aanwezig. Het aardewerk is door een specialist 
gescand en betreft een Bataafse grijze kom uit het laatste kwart van de 1e eeuw tot de 2e eeuw n. Chr. Dit komt 
overeen met de datering van vindplaats B van De Wildeman I. 
 
Direct ten westen van Huis 10 is een kuil gemarkeerd (S52.6). Hier is relatief veel zoutaardewerk aangetroffen. 
Zoutaardewerk is tijdens de opgraving van fase I ook aangetroffen op vindplaats B, maar tijdens de huidige 
opgraving beperkt het zich vrijwel tot deze kuil. Hier zal tijdens de uitwerking aandacht aan besteed worden. 
Nog iets verder naar het westen bevindt zich een andere gemarkeerde kuil, waarschijnlijk een afvalkuil. De kuil 
was niet diep, de onderkant was vlak. Er is houtskool aangetroffen, maar niet in grote getale om van een 
haardplaats te spreken. Wel is er veel handgevormd aardewerk verzameld, deels beschilderd, versierd of met 
schelpgruismagering. Een eerste aardewerkscan vertelt dat het ‘bezemstreek’ versierde aardewerk kurkurn is uit 
de 1e eeuw n. Chr. Dit aardewerk heeft ook veel kleine gaatjes van uitgesprongen organische magering. Eén 
fragment zou inderdaad beschilderd kunnen zijn. Er zijn veel randfragmenten aanwezig (ook met kartelrand en 
kerfindrukken). Voor het aardewerk is dit een interessant complex om uit te werken. Ook is er botmateriaal 
verzameld (vnl onverbrand, maar ook wat verbrande stukjes), een bewerkt stuk natuursteen en een ijzeren mes. 
Vanwege deze vondsten is ook een zadenmonster verzameld. Omdat het een afvalkuil lijkt te zijn, kunnen er 
misschien ook zaden van voedsel overgeleverd zijn. 
De greppels die zijn aangetroffen kunnen waarschijnlijk voor een deel bestempeld worden als erfafscheidingen.  
 
Aan de zuidzijde van het plangebied is een greppel aangetroffen die over 85 m te volgen is. Dit is een relatief 
diepe greppel met onderin een extra gootje: een zogenaamde enkelbreker (G7). Naar het westen wordt deze 
greppel ondieper en gaat hier over in een ‘gewone’/ondiepe greppel (gearceerd op afb. 12a). De 
enkelbrekergreppel zou een nederzettingsgreppel geweest kunnen zijn. Als we vindplaats B fase 1 met fase 2 
vergelijken, dan zien we de huisplattegronden bij fase 1 op 21 m en 31 m afstand van de nederzettingsgreppel 
liggen. Bij fase 2 betreft dit ca. 33 m. 
Aan de oostzijde van het plangebied zijn enkele greppels aangetroffen, waar zowel handgevormd als gedraaid 
aardewerk in is aangetroffen (G8, 9 en 10). Helaas waren hier ook grote verstoringen aanwezig, waardoor we 
geen duidelijk beeld konden krijgen. Een deel van het plangebied is hier verdiept aangelegd, maar dit heeft niet 
gezorgd voor een continuïteit van de greppels. Deze waren ondieper. 
Op basis van het aardewerk zal moeten worden onderzocht welke delen van het plangebied bij elkaar behoord 
kunnen hebben. Als het één gelijktijdige nederzettingsterrein is geweest, kunnen deze greppels met afwatering 
naar het achterland te maken gehad hebben. Als er sprake is van meerdere fasen, kunnen deze greppels ook te 
maken hebben gehad met erfafscheidingen van een deel van de nederzetting misschien meer noordelijk gelegen.  

                                                           
4
 Voor het evaluatieverslag is dit Huis 10 genoemd, omdat het aantal huizen bij vindplaats A nog onzeker is. Het is echter niet het 10e huis dat 
tijdens de opgraving is aangetroffen. 
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Vooralsnog komt bij de huisplattegronden vooral handgevormd aardewerk tevoorschijn en tevens ook bij de zone 
met het horreum en spiekers. Gedraaid aardewerk komt vooral bij de oostelijke greppels voor, maar ook verspreid 
over het terrein in kleine aantallen. Dit moeten we nog beter in beeld krijgen. 
 
Er lijkt sprake te zijn van twee bewoningsfasen: fase 1 en fase 2 van vindplaats B. De twee locaties verschillen 
van elkaar in de oriëntatie van de huisplattegronden. Hierbij moet nog verder gekeken worden naar de invloed 
van het landschap en de precieze dateringen van het aardewerk.  
 

 
Afb. 12a. De structuren op vindplaats B (Sporen in zwart: DO 2015, sporen in rood: IVO-P 2015). 
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Afb. 12b. De structuren op vindplaats B, ingezoomd. 
 

 
Afb. 13. Vindplaats B, links van de huidige sloot de sporen uit 2005/2006 (in grijs), rechts de sporen uit 2015 (in 
zwart DO, in rood IVO-P). 
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2.3 Vindplaats E 
Vindplaats E bevindt zich aan de zuidzijde van het plangebied. Hier is 1984 m2 opgegraven, verdeeld over twee 
proefsleuven (587 m2) en vijf opgravingswerkputten (1397 m2). Tijdens het onderzoek is de aanwezigheid van 
sporen leidend geweest voor de continuering van de werkputten. De aparte vormen van de werkputten zijn hier 
het gevolg van: in werkput 60 is in noordoostelijke richting een greppel gevolgd, in werkput 61 is eveneens een 
greppel gevolgd die de begrenzing van het plangebied vormde. 
 

 

Afb. 14. De alle putten kaart bij vindplaats E. 
 
De sporen die zijn aangetroffen bevinden zich op een kleiige ondergrond. Dit lijkt een kleiverhoging/plateau in het 
landschap, met aangrenzend een zandige bodem (crevasseafzettingen). De vegetatiehorizont ontbreekt over de 
gehele vindplaats, deze zal zijn opgenomen in de recente bouwvoor. Hierdoor zullen de bovenzijde van sporen 
en ondiepe sporen zijn verdwenen. 
Aan de westzijde bevinden zich enkele paalkuilen en greppeltjes. Er is mogelijk sprake van een structuur (afb. 
15). De greppel zou een wandgreppel van een huisplattegrond geweest kunnen zijn en de grote kuil zou een 
middenstaander kunnen zijn. De huisplattegrond zou zich in zowel noordoostelijke als noordwestelijke richting 
hebben kunnen uitgestrekt. Alle sporen zijn echter ondiep bewaard gebleven en vanwege het ontbreken van een 
groot deel van de ‘huisplattegrond’, is de interpretatie erg onzeker. 
In het centrum van de vindplaats zijn nog meer (paal)kuilen en greppeltjes aanwezig, maar het is lastig hier een 
structuur van te maken. 
Greppel 11 is een donkergrijze greppel. Deze is aangehouden als de oostelijke begrenzing van de vindplaats. 
Ten oosten van deze greppel bestond de bodem uit een zandlaag of zandige laag. 
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Aan de noordzijde is de greppel G12 gevolgd als begrenzing (afb. 15). Aan de noordoostkant maakt deze greppel 
een haakse bocht naar het zuidoosten, maar de greppel zet zich niet voort. 
Al met al kunnen we spreken van een vindplaats. De eerste indruk van het vondstmateriaal duidt op een datering 
in de Romeinse tijd. Op afb. 16 is te zien dat deze vindplaats op ca. 150 m afstand van vindplaats E uit De 
Wildeman fase I ligt. De oriëntatie van de sporen lijkt overeen te komen, maar vanwege de afstand zal tijdens de 
uitwerking onderzocht worden of hier sprake is van één of van twee vindplaatsen.  
 

 
Afb. 15 De Alle Sporen Kaart bij vindplaats E. 
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Afb. 16. Vindplaats E uit 2005/2006 en uit 2015. 
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3 Beoordeling Vondstmateriaal 

Tabel 1 Aangetroffen vondstmateriaal, in aantal en gram. 
INHOUD Totaal aantal Totaal gewicht

Aardewerk 4267 74678

Bouwmateriaal 47 11480

Glas 6 128

Hutteleem/Verbrande klei 309 3334

Keramiek 84 1678

Metaal 133 

Dierlijk botmateriaal 2331 34129

Slak 36 274

Vuursteen 1 1

Natuursteen 164 25047

 
 
3.1 Aardewerk 

(W.F. Reigersman-van Lidth de Jeude) 
 
Het aardewerk van de opgraving De Wildeman II toont grote gelijkenis met het aardewerk van De Wildeman I dat 
deels op dezelfde vindplaatsen is gevonden. Desalniettemin zijn per vindplaats wel verschillen waar te nemen, 
omdat nu meerdere gebouwen zijn onderscheiden die elkaar blijkbaar in tijd zijn opgevolgd. 
De hoeveelheid materiaal van vindplaats E is zo gering, dat dit weinig aandacht hoeft te krijgen.  
Tijdens de scan zijn twee fragmenten uit de Nieuwe tijd waargenomen. 
 
Vindplaats A 
Op deze vindplaats is veel handgevormd aardewerk aangetroffen, rond 75%. Dit is beduidend meer dan op De 
Wildeman I, waar 35% handgevormd was. Het heeft voornamelijk drieledige vormen en versiering in de vorm van 
kraslijnen en kamstreek. 
Het percentage handgevormd aardewerk op deze vindplaats is veel hoger dan tijdens de eerste opgraving. Een 
vroege begindatering voor deze vindplaats kan dan ook gehandhaafd blijven. Het is interessant om te 
onderzoeken of hier ook nog sprake kan zijn van een IJzertijdcomponent of dat het hier een zuiver Romeinse 
vindplaats betreft. Het is vooral het hoge aantal handgevormd aardewerk dat deze vraag oproept, de aangetroffen 
versieringstypen lijken wel op een Romeinse datering te wijzen. 
Het gedraaide aardewerk past goed in een 1e-eeuwse vindplaats. Het bestaat vooral uit dolium, wrijfschaal en 
amfoor. De stukken die typisch 1e-eeuws zijn, zijn een bakje in geverfde waar techniek a hofheim 22 (50-70) en 
een terra sigillata bord Drag 18. In enkele sporen zijn ook Midden-Romeinse stukken aangetroffen. 
De restgeul (S25.1) bevat veel materiaal, waaronder een aantal grote en opmerkelijke stukken: kruik met vierledig 
oor, BGW geulvariant, amfoor, dolia en versierde terra sigillata met roetaanslag. De verhouding tussen 
handgevormd en gedraaid aardewerk gaat hier richting 50-50. Het lijkt erop dat deze restgeul gedurende langere 
tijd open heeft gelegen. Het aardewerk uit deze geul dateert tot het einde van de 2e eeuw. Uit de geul zijn 275 
fragmenten verzameld.5 Dit is een selectie, omdat tijdens het veldwerk alleen de grote fragmenten en 
randfragmenten zijn verzameld.  
 
Vindplaats B 
Het percentage handgevormd aardewerk is lager dan op vindplaats A en komt rond de 50% uit.  Het is echter 
wederom hoger dan tijdens fase I, waar 14% van het aardewerk op vindplaats B handgevormd was. Het 
percentage versierde fragmenten komt echter veel hoger dan op vindplaats A. Het is interessant te onderzoeken 
of dit met datering of iets anders te maken heeft. 
Het gedraaide aardewerk bestaat uit dezelfde baksels als op vpl A, maar hier is een grote component Bataafs 
Grijs aardewerk aanwezig. In dit regionaal geproduceerde  aardewerk zijn vooral kommen met platte rand 
aanwezig. Regulier ruwwandig aardewerk is hier nauwelijks gevonden. 
Greppel S19.6 en S19.7 bevatten grote fragmenten van diverse min of meer complete vormen die het puzzelen 
waard zijn. Opvallend is de hoeveelheid fragmenten van zoutcontainers uit de gebieden van de Menapii en de 
Morini. Ook elders op deze vindplaats valt de hoeveelheid zoutcontaineraardewerk op (S52.6). Tijdens de eerste 

                                                           
5
 S9.79, S14.1 en S25.1. 
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campagne is ook veel van dit aardewerk geborgen. Daarnaast is een opmerkelijke hoeveelheid kurkurn op deze 
vindplaats aangetroffen. 
 
Uitwerking 
Het aardewerk van de tweede opgraving op De Wildeman biedt typologisch niet veel verrassingen. Wel biedt de 
verspreiding van de verschillende soorten aardewerk nieuwe inzichten over het gebruik en de looptijd van de 
vindplaatsen A en B. Dit leidt tot het volgende onderzoeksvoorstel. 
 
Handgevormd 
Het onderzoek van het handgevormde aardewerk heeft als doel het dateren van de vindplaats en daarbij vooral 
een eventuele ijzertijdcomponent te traceren. Daarvoor zijn de versieringen en de wandafwerking van belang. Bij 
de versieringen geldt dat indrukken minder vaak voorkomen in de Romeinse tijd dan in de IJzertijd, terwijl in de 
Romeinse tijd veelal lijnversieringen zijn gebruikt.  Ook de verhouding versierd en onversierd aardewerk speelt 
daarbij een rol. Bij de wandafwerking zal het onderscheid besmeten – niet besmeten worden genoteerd; 
besmeten aardewerk komt nauwelijks voor in de Romeinse tijd en is een goede indicator voor de IJzertijd.  
 
Positie bewoners vindplaats B 
Een tweede onderwerp betreft de zoutcontainers en de mogelijke rol of functie van de bewoners van vindplaats B. 
Tijdens de eerste campagne werd zeer veel zoutaardewerk gevonden en een grotere hoeveelheid tafelwaar dan 
op de andere vindplaatsen. Een analyse van het nieuw gevonden aardewerk in combinatie met het aardewerk 
van de eerste campagne van vindplaats B kan meer licht werpen op de personen die hier gevestigd waren. 
Bij het nieuw gevonden aardewerk van vindplaats B valt ook op dat er hoegenaamd geen ruwwandig aardewerk 
is, maar wel veel Bataafse Grijze Waar. 
 
Er zijn 4267 aardewerkfragmenten verzameld. De verhouding tussen gedraaid en handgevormd aardewerk 
bedraagt ca. 30% - 70%. 
Van de 4267 fragmenten komen 611 stuks uit lagen en 275 uit de geul. Bij het aardewerk uit de lagen zijn tijdens 
de aardewerkscan geen bijzonderheden aangetroffen, dit is vooral een aanvulling op het aardewerk. Daarom 
zullen deze fragmenten niet worden gedetermineerd en gerapporteerd. Het aardewerk uit de geul zal minimaal 
worden uitgewerkt. Alleen de voor het inhoudelijke aardewerkonderzoek interessante fragmenten zullen nader 
worden onderzocht. 
Daarmee komt het uit te werken aantal aardewerkfragmenten op 3656. Ca. 2500 fragmenten zijn handgevormd, 
die minder intensief zullen worden gedetermineerd dan het gedraaide aardewerk. Bij de ca. 1100 fragmenten 
gedraaid aardewerk ligt de nadruk op het determineren en het herleiden van potvormen.  Voor beide categorieën 
geldt als doel het in beeld brengen van de aard van de bewoning van de vindplaatsen, de datering en ‘rijkdom’. 
 
3.2 Keramiek 

(W.F. Reigersman-van Lidth de Jeude) 
 
Twee weefgewichten en twee mogelijke weefgewichten (zeer gefragmenteerd) zijn op vindplaats A gevonden. 
Slingerkogels en spinsteentjes komen zowel op vindplaats A als B voor. Alle voorwerpen zullen worden 
uitgewerkt, waarbij de weefgewichten uit laag S9.4000 en geul S25.1 en de mogelijke slingerkogel uit de geul 
S25.1 slechts beknopt zullen worden onderzocht. 
 
Tabel 4. Waardering van het keramiek.  
VONDSTNR PUTNR SPOORNR AARDSPOOR OPMERKING AANTAL GEWICHT STRUCTUUR

37 9 4000 LG weefgewicht 1 291,00  

50 11 3 LG spinsteentje 1 26,00  

88 13 83 LG Weefgewicht 15 768 G15 

143 19 6 GR soort knop/knikker? 1 2,00 G8 

147 13 7 PK slingerkogel 1 25,00 H2 

183 13 150 PK slingerkogel 1 29,00 H101 

242 9 53 GR spinsteentje 1 16,00 G15 

327 26 90 GR Weefgewicht? 13 180,00 G2 

345 26 80 GR Weefgewicht? 46 247,00 G1 

552 40 33 KL slingerkogel 1 29,00  

555 46 31 PK slingerkogel 1 15,00 H10 
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VONDSTNR PUTNR SPOORNR AARDSPOOR OPMERKING AANTAL GEWICHT STRUCTUUR
665 53 1 GR spinsteentje 1 29,00  

699 25 1 GL indrukken, wrsl weefgewicht 1 117,00 GL 

747 25 1 GL slingerkogeltje? 1 21,00 GL 

 
 
3.3 Keramisch bouwmateriaal 

(R.C.A. Geerts) 
In totaal zijn 47 stuks keramisch bouwmateriaal verzameld, met een totaalgewicht van 11,5 kg. Het keramisch 
bouwmateriaal is afkomstig van vindplaats A en B (zie tabel 5). Het merendeel van het bouwmateriaal is in de 
Romeinse tijd te dateren. De dakpanproductie was tot in de loop van de 2e eeuw n.Chr. voornamelijk een militaire 
aangelegenheid. Daarna ontstonden ook civiele productiecentra. Met het ontstaan daarvan werden dakpannen 
gemeengoed, en komen deze in grotere aantallen voor op vindplaatsen uit de Romeinse tijd. 
 
Tabel 5.Overzicht van het keramisch bouwmateriaal (groen = uitwerken). 

SCANCODE VINDPLAATS PUTNR SPOORNR AANTAL GEWICHT 
ZALL2-15V11.004 A 5 2000 1 191 

ZALL2-15V12.004 A 5 32 1 72 

ZALL2-15V31.004 A 9 4000 5 138 

ZALL2-15V35.002 A 9 5000 1 118 

ZALL2-15V280.003 A 13 83 1 23 

ZALL2-15V313.003 A 25 1 1 54 

ZALL2-15V421.002 A 26 184 1 3 

ZALL2-15V437.004 A 41 8 2 24 

ZALL2-15V537.002 A 44 11 2 180 

ZALL2-15V693.002 A 25 1 2 65 

ZALL2-15V697.003 A 25 1 2 142 

ZALL2-15V63.003 B 10 5000 9 233 

ZALL2-15V136.001 B 19 3 2 53 

ZALL2-15V152.002 B 10 10 1 246 

ZALL2-15V156.001 B 10 10 11 9716 

ZALL2-15V204.003 B 21 1 2 163 

ZALL2-15V210.003 B 19 6 1 19 

ZALL2-15V389.004 B 40 4 1 37 

ZALL2-15V572.002 B 46 31 1 3 

  47 11.480 
 
3.3.1 Vindplaats A 
Op vindplaats A zijn negentien stuks met een gewicht van 1.010 gram verzameld. Twaalf stuks zijn afkomstig uit 
lagen en de geul. Deze stukken dateren in de Nieuwe tijd en behoeven geen nadere determinatie aangezien 
daarmee geen onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden. 
De andere zeven fragmenten zijn in de Romeinse tijd te dateren en alle herkenbare stukken zijn afkomstig van 
Romeinse dakpannen, tegulae en imbrices. Op basis van de context dienen de fragmenten uit S41.8 (Huis 2?) 
nader onderzocht te worden. 
 
3.3.2 Vindplaats B 
Te vindplaats B zijn 28 fragmenten keramisch bouwmateriaal aangetroffen, met een totaalgewicht van bijna 10,5 
kg. Het merendeel van deze fragmenten is afkomstig van één complete dakpan (twaalf stuks samen bijna 10 kg, 
zie afb. 17). Op deze dakpan is een stempel van het 10e legioen zichtbaar (afb. 17 onder). Dit legioen 
vervaardigde aan het einde van de 1e en vroege 2e eeuw n.Chr. dakpannen nabij Nijmegen. Nader onderzoek 
kan deze dakpan, en het specifieke stempel, beter dateren en in context plaatsten. Met name voor het 
onderzoeksthema over de herkomst van de bewoners van deze vindplaats is deze dakpan interessant. Mogelijk 
kan deze licht werpen op de aanwezigheid van veteranen van het 10e legioen of iemand met connecties bij het 
legioen. Ook de andere vondsten uit het spoor (S10.10) moeten bij deze analyse betrokken worden. 
 
De andere fragmenten van deze vindplaats zijn in de Romeinse tijd te dateren en de herkenbare stukken bestaan 
uit fragmenten van Romeinse dakpannen, tegulae en imbrices. Een analyse van dit materiaal in relatie tot de 
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vondstcontext kan mogelijk uitwijzen of dit bij de constructie van de huizen gebruikt is. Dit geldt met name voor de 
fragmenten afkomstig uit S40.4 en S46.31, sporen die bij de huisplattegronden gelegen zijn. 
 
In totaal wordt voorgesteld 16 fragmenten keramisch bouwmateriaal nader te onderzoeken. Met name de dakpan 
is van belang voor het onderzoeksthema over de herkomst van de bewoners van deze vindplaats. Hier zal extra 
onderzoek naar worden verricht. 

 
Afb. 17. De dakpan met een detailopname van het stempel van het 10e legioen. 
 
3.3.3 Verbrande Klei (Huttenleem) 
Verbrande klei of huttenleem werd gebruikt om de wanden van een boerderij of schuur mee te dichten. De leem 
werd op het vlechtwerk van houten staken gesmeerd waaruit deze wanden bestonden. In latere periode is leem 
ook wel gebruikt bij vloeren of wanden van haarden.  
Tijdens een scan van het verbrande klei van dit onderzoek, is een onderscheidt gemaakt op context.  
Opvallend is de hoeveelheid aangetroffen verbrande klei bij Huis 2. Deze fragmenten moeten samen met het 
aardewerk en ander vondstmateriaal dat hier is aangetroffen, worden onderzocht. Ook zijn enkele kuilen 
geselecteerd waar meer vondstmateriaal in is aangetroffen, en waar het verbrande klei samen mee moet worden 
onderzocht. De overige verbrande klei is onderzocht op takindrukken of bewerkingssporen.  
 
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het verbrande klei. Waar niets bij de opmerkingen is 
ingevuld, waren geen bijzonderheden waarneembaar op de fragmenten. In totaal gaat het om 175 fragmenten die 
samen met het aardewerk zullen worden onderzocht. De verbrande klei wordt onderzocht op kwaliteit (hardheid, 
verdichting, textuur en magering), vorm, de aanwezigheid en het soort van afdrukken en eventuele afwerking van 
het oppervlak (pleister/sliblaagjes). Deze combinatie van kenmerken kan informatie geven over de toepassing, 
terwijl onderlinge vergelijking meer inzicht geeft over mogelijke verschillen in receptuur. 
 
Tabel 6. Waardering van het aangetroffen verbrande klei. 

INHOUD VONDSTNR PUTNR SPOORNR OPMERKING AANTAL GEWICHT 
HUTTELM 10 5 2000 indrukken zichtbaar 1 11,00 
HUTTELM 11 5 2000 indrukken zichtbaar 2 59,00 
HUTTELM 23 5 42 indrukken zichtbaar 2 9,00 
HUTTELM 31 9 4000 1 28,00 
HUTTELM 32 9 4000 8 146,00 
HUTTELM 34 9 4000 1 32,00 
HUTTELM 40 9 4000 1 5,00 
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INHOUD VONDSTNR PUTNR SPOORNR OPMERKING AANTAL GEWICHT 
HUTTELM 45 9 79 2 11,00 
HUTTELM 49 9 10 huis 2 1 4,00 
HUTTELM 65 10 4 1 19,00 
HUTTELM 70 9 52 1 5,00 
HUTTELM 73 13 4000 2 75,00 
HUTTELM 74 13 4500 1 36,00 
HUTTELM 106 13 83 2 35,00 
HUTTELM 117 14 9 1 6,00 
HUTTELM 119 13 8 huis 2 4 14,00 
HUTTELM 120 13 49 5 30,00 
HUTTELM 126 13 41 1 3,00 
HUTTELM 131 13 11 huis 2 3 6,00 
HUTTELM 132 13 1 huis 2 29 287,00 
HUTTELM 134 13 7 Huis 2 20 151,00 
HUTTELM 137 19 6 huis 2 4 88,00 
HUTTELM 139 13 120 1 11,00 
HUTTELM 158 10 10 1 1,00 
HUTTELM 191 13 137 1 10,00 
HUTTELM 196 14 9 1 4,00 
HUTTELM 210 19 6 2 37,00 
HUTTELM 215 13 134 2 39,00 
HUTTELM 226 13 137 2 38,00 
HUTTELM 236 9 85 2 11,00 
HUTTELM 244 9 94 1 11,00 
HUTTELM 245 9 2 huis 2 10 97,00 
HUTTELM 246 9 1 huis 2 3 17,00 
HUTTELM 249 9 11 huis 2 7 29,00 
HUTTELM 251 13 9 huis 2 1 4,00 
HUTTELM 252 13 8 huis 2 6 36,00 
HUTTELM 259 13 159 1 5,00 
HUTTELM 298 26 41 1 11,00 
HUTTELM 310 19 6 huis 2 8 140,00 
HUTTELM 311 19 7 huis 2 5 67,00 
HUTTELM 337 26 95 1 11,00 
HUTTELM 338 26 75 bewerkt, platte zijden 8 297,00 
HUTTELM 340 26 75 6 24,00 
HUTTELM 356 26 111 7 22,00 
HUTTELM 357 26 112 2 23,00 
HUTTELM 361 26 100 2 28,00 
HUTTELM 376 26 142 5 24,00 
HUTTELM 377 26 182 5 22,00 
HUTTELM 388 40 5000 3 48,00 
HUTTELM 411 26 142 1 18,00 

HUTTELM 418 26 192 2 3,00 
HUTTELM 431 41 12 huis 2 3 6,00 
HUTTELM 432 41 14 3 10,00 
HUTTELM 435 41 25 1 9,00 
HUTTELM 437 41 8 huis 2 7 66,00 
HUTTELM 443 41 10 huis 2 1 9,00 
HUTTELM 444 42 28 1 24,00 
HUTTELM 454 41 9 indruk; Huis 2 5 44,00 
HUTTELM 458 40 3 bewerkt? Afvalkuil 1 9,00 
HUTTELM 462 40 3 1 3,00 
HUTTELM 464 40 3 1 19,00 
HUTTELM 492 42 58 2 14,00 
HUTTELM 495 43 5 huis 2 3 37,00 
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INHOUD VONDSTNR PUTNR SPOORNR OPMERKING AANTAL GEWICHT 
HUTTELM 497 43 15 1 18,00 
HUTTELM 500 43 15 huis 2 3 19,00 
HUTTELM 503 42 47 2 36,00 
HUTTELM 528 44 1 huis 2 2 16,00 
HUTTELM 540 44 7 2 8,00 
HUTTELM 544 46 2 pootje van driepoot? 4 39,00 
HUTTELM 554 46 5 8 28,00 
HUTTELM 558 46 30 20 98,00 
HUTTELM 568 40 4 4 44,00 
HUTTELM 584 48 2 vondsten integraal uitwerken S48.2 10 33,00 
HUTTELM 586 48 2 indrukken; vondsten integraal uitwerken S48.2 11 63,00 
HUTTELM 601 49 2 1 23,00 
HUTTELM 637 50 4 1 27,00 
HUTTELM 638 50 5 2 89,00 
HUTTELM 646 49 155 4 18,00 
HUTTELM 652 52 6 bij zoutaardewerk 1 10,00 
HUTTELM 657 52 6 bij zoutaardewerk 1 8,00 
HUTTELM 658 52 6 bij zoutaardewerk 4 53,00 
HUTTELM 662 52 4 bewerkt, hoekfragment 2 36,00 
HUTTELM 679 55 7 1 7,00 
HUTTELM 695 25 1 2 88,00 
HUTTELM 719 25 1 3 58,00 
 
 
3.4 Metaalvondsten 
De metaalwaardering is uitgevoerd door A. Veenhof. 
Er zijn 133 metaalobjecten ter waardering aangeboden. Deze zijn onderzocht op metaalsoort en waar mogelijk op 
type of soort object. Tevens is beoordeeld of het object gereinigd dient te worden voordat verdere determinatie 
mogelijk is, of dat het geconserveerd dient te worden of afgestoten kan worden. Na reiniging kan een object 
alsnog geconserveerd moeten worden; het kan ook alsnog worden afgestoten. 
Conservering betekent dat het object in eerste instantie wordt gestabiliseerd. Dit houdt in dat de 
degradatieprocessen die in de bodem gaande waren, worden gestopt. Vervolgens wordt het object 
geconserveerd. Dit betekent dat het object wordt behandeld om de degradatieprocessen niet opnieuw te laten 
beginnen. Stabilisatie en conservering vormen samen één geheel in het behoud van de objecten en zijn 
noodzakelijk voor deponering in het provinciaal depot. 
Het afstoten van het object wordt in de volgende gevallen gedaan: indien het te klein, onduidelijk of onbeduidend 
is dat ook na reiniging een determinatie niet mogelijk is; indien het een spijker betreft waar geen nadere 
informatie over te verkrijgen is. Tevens worden (sub)recente metaalvondsten afgestoten. 
De metaalvondsten die buiten het onderzoek vallen, kunnen voor liefhebbers interessant zijn. Als het provinciaal 
depot akkoord gaat met het voorstel van af te stoten vondsten, kunnen we deze aanbieden aan een locale 
amateurvereniging. Deze vondsten zullen dan niet geconserveerd zijn. Dit valt namelijk buiten het onderzoek en 
deze kosten zijn niet voor de opdrachtgever. 
 
Van de 133 object zijn 59 mantelspelden (fibulae). Daarnaast komen munten en (paarden)beslag voor. Alle 
objecten zijn op het nederzettingsterrein gevonden (vindplaats A en B). Enkele, zoals het paardentuig, zouden 
een militaire oorsprong kunnen hebben.  
In totaal stellen wij voor 92 objecten te conserveren en 14 objecten te laten reinigen, conservering kan dan nog 
volgen. Voor 27 objecten adviseren wij deze af te stoten, omdat verder onderzoek geen meerwaarde oplevert 
voor het onderzoek. 
 
Tabel 7. Waardering van het metaal. 

Vnr metaal 
omschrijving  
(voorlopig) Reinigen Conserveren Afstoten opmerking   

15 koper fibel ogenfibel 1 

15 koper indet plaatje 1 
mogelijk nog conserveren als 
bijzonder blijkt te zijn 

16 koper fibel knikfibel 1 
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19 koper fibel knikfibel 1 

20 koper fibel kapfibel 1 

21 koper fibel draadfibel 1 

22 koper fibel ogenfibel 1 

24 koper fibel kapfibel 1 

39 koper fibel kapfibel 1 

45 ijzer spijker 1 

46 koper fibel draadfibel 1 

47 ijzer mes, groot deel 1 

48 koper fibel kapfibel 1 

52 koper fibel ogenfibel 1 

53 koper scharnier kannetje 1 restgeul wp 9 

54 koper fibel restant 1 
conserveren om type te 
achterhalen 

55 ijzer mes, bijna compleet 1 

102 ijzer kanonskogel 1 post middeleeuws interessant 

104 koper fibel draadfibel 1 

104 koper fibel draadfibel 1 

107 koper fibel boogfibel 1 

108 koper fibel draadfibel 1 

109 koper fibel draadfibel 1 

110 koper fibel knikfibel 1 

111 koper fibel boogfibel 1 

112 koper fibel draadfibel 1 

113 koper fibel ogenfibel 1 

114 lood schijf 1 kan er niks meer mee 

115 koper fibel boogfibel 1 

132 ijzer spijker 1 

144 koper fibel draadfibel 1 

145 koper naald van fibel 1 kan er niks meer mee 

149 ijzer spijker 1 

150 koper, vertind beslag  1 

168 koper armband 1 

183 koper indet 1 mogelijk nog conserveren 

200 koper  fibel draadfibel 1 

201 ijzer beitel 1 

202 lood plaatje 1 

209 ijzer spijker 1 

212 ijzer muurhaak 1 

212 koper fibel draadfibel 1 

212 ijzer spijker 1 

280 ijzer spijker 1 

297 ijzer indet 1 
mogelijk nog geconserveerd 
worden 

313 koper fibel rollenkappen 1 restgeul 

314 koper fibel schijffibel 1 restgeul 

314 koper fibel draadfibel 1 restgeul 

314 koper fibel knikfibel 1 restgeul 

314 ijzer spijker 1 restgeul 

314 zilver munt denarius 1 restgeul 

317 koper indet 1 
mogelijk nog geconserveerd 
worden 

375 ijzer spijker 1 kan er niks meer mee 

414 ijzer stijgbeugel? 1 

415 ijzer sleutel 1 

444 ijzer spijker 1 

458 brons beslag 1 

465 koper fibel draadfibel 1 restgeul 

466 indet 1 mogelijk nog conserveren 

467 koper fibel draadfibel 1 restgeul 

468 koper fibel draadfibel 1 restgeul 

469 koper fibel draadfibel 1 

470 koper fibel haakfibel? 1 moet nog gereinigd worden 



Evaluatieverslag Zaltbommel De Wildeman II 
Versie 1.0 Februari 2016 
 

 23

 

471 koper fibel draadfibel 1 restgeul 

472 koper fibel 1 moet nog gereinigd worden 

473 koper fibel draadfibel 1 restgeul 

474 koper fibel draadfibel 1 

551 ijzer spijker 1 

558 ijzer indet 1 

570 zilver munt denarius 1 

571 koper/verzilverd 
paardenbeslag 
wangplaat 1 

573 koper munt 1 mogelijk as 

574 koper fibel aucissa 1 

575 zilver munt denarius 1 republikein 

576 koper fibel draadfibel 1 

587 ijzer mes, vrij compleet 1 

588 koper fibel draad of ogen 1 

589 koper indet 1 

590 zilver munt denarius 1 

592 koper munt keltisch?? 1 

593 koper fibel draadfibel 1 

594 koper ring van uitrusting? 1 

628 ijzer spijker 1 

642 koper beslag? 1 

652 ijzer spijker 1 

659 ijzer groot voorwerp 1 mogelijk nog conserveren 

659 koper ring 1 

660 koper plaatje indet 1 

669 ijzer spijker 1 

678 ijzer spijker of mesje? 1 mogelijk nog conserveren 

684 ijzer fragment mes 1 kan er niks meer mee 

693 ijzer plaatje 1 

701 koper fibel draadfibel 1 

702 tin plaatje, recent 1 

703 koper munt gehalveerd 1 restgeul 

704 ijzer spijker groot >14 cm 1 restgeul 

705 koper fibel 1 
restgeul, moet nog gereinigd 
worden 

706 koper fibel draadfibel 1 restgeul 

707 koper fibel ogenfibel 1 restgeul 

708 lood beslag 1 restgeul 

709 koper plaatje 1 
restgeul; gereinigd voor details op 
plaatje 

710 koper fibel draadfibel 1 restgeul  

711 koper fibel  1 
restgeul, moet nog gereinigd 
worden 

712 koper fibel draadfibel 1 restgeul 

713 koper fibel ogenfibel 1 restgeul 

714 koper indet 1 
restgeul, mogelijk nog 
conserveren 

715 ijzer bijl? 1 restgeul 

716 koper deel van weegschaal? 1 
restgeul, moet nog gereinigd 
worden 

717 koper fibel draadfibel? 1 restgeul 

718 koper ring 1 restgeul 

721 lood plaatje 1 restgeul 

722 latoenkoper plaatje 1 restgeul 

723 indet 1 
restgeul, mogelijk nog 
conserveren 

724 koper fibel draadfibel 1 restgeul 

725 koper gesp scharnier plaat 1 restgeul 

726 koper fibel draadfibel 1 restgeul 

727 koper fibel schijffibel of beslag 1 restgeul 

728 ijzer muurhaak 1 restgeul 

730 koper munt as? 1 

732 koper fibel 1 moet nog gereinigd worden 
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733 indet 1 
restgeul, mogelijk nog 
conserveren 

734 koper beslag paardenhanger 1 restgeul 

735 koper fibel draadfibel? 1 restgeul 

736 koper plaatje 1 restgeul 

737 koper fibel draadfibel 1 restgeul 

739 koper armband? Fragment 1 
restgeul; reinigen voor details bijv 
versiering 

740 indet 1 mogelijk nog conserveren 

741 koper beslag militaria 1 restgeul 

742 koper fibel? 1 restgeul 

743 koper 
beslag hanger 
compleet 1 restgeul 

744 latoenkoper plaatje 1 restgeul 

745 koper plaatje indet 1 restgeul 

746 koper fibel draadfibel 1 restgeul 

    Totaal Reinigen Conserveren Afstoten Totaal   

14 92 27 133 

 
3.5 Dierlijk botmateriaal 
Op ieder nederzettingsterrein wordt dierlijk botmateriaal aangetroffen. Dit geeft een beeld welke diersoorten er 
gehouden en gegeten zijn. Tijdens de huidige opgraving is het botmateriaal uit diverse contexten verzameld, 
zowel uit afvalkuilen en greppels, als uit paalkuilen die tot de structuren behoren. 
Het hoge aantal botfragmenten dat in de tabel vermeld staat, wordt enigszins vertekend door de vondst van één 
concentratie botmateriaal. Bij de depositie op vindplaats B (S10.10) zijn 742 fragmenten verzameld. Dit is 
afkomstig van meerdere individuen, naar verwachting paarden. Tijdens het onderzoek van fase I zijn ook paarden 
aangetroffen en is paardenfok aangetoond. De aanwezigheid van paarden tijdens de opgraving van fase II, sluit 
goed aan bij dit beeld. 
Er zijn 83 fragmenten uit lagen verzameld en 25 fragmenten uit de geul in werkput 25. Deze zullen niet worden 
onderzocht. 
De overige dierlijke botfragmenten zullen op beknopte wijze worden uitgewerkt (n=2222; incl. S10.10 n=742). 
Daarbij gaat het om een determinatie van het materiaal. De rapportage dient vooral een aanvulling te zijn op het 
onderzoek van fase I. 
 
3.6 Natuursteen 
Het natuursteen is gewaardeerd door M. Melkert. In totaal zijn 164 natuursteenfragmenten verzameld die door 
middel van een quickscan zijn onderzocht op bewerkings- en gebruikssporen. Er zijn veel zwerfstenen 
aangetroffen (uit rivierafzettingen elders verzameld). Een deel van deze zwerfstenen is gebruikt als slijpmateriaal 
en dient nader te worden onderzocht. Ca. 30 stenen betreffen grindjes (natuurlijke afgeronde stenen tot 6 cm) die 
niet nader bekeken hoeven te worden. 
Enkele vesiculaire lava fragmenten zijn afkomstig van maalstenen. Enkele kleine brokjes leveren niet meer 
informatie op, maar de grotere fragmenten zullen verder worden onderzocht. Eén maalsteen is een grote 
noordelijke zwerfsteen. 
Twee uitzonderingen op bovenstaande natuursoorten, zijn twee mogelijke breukstenen. Deze doen denken aan 
grauwacke, stenen die tot ca. 100 n.Chr. gebruikt werden in Romeinse funderingen. 
In totaal zijn 52 stenen geselecteerd om nader geanalyseerd te worden.  
 
Tabel 8. Waardering van het natuursteen. 

VONDSTNR OPMERKING UITWERKEN
4 brokje uit laag, klein slijtvlakje 

12 maalsteen 1

13 wetsteen 1

14 grind 
17 wetsteen, kwarts meta zandsteen, zou import kunnen 1

25 grind 
32 slijpmateriaal; uit laag, groot fragment 1

40 slijpmateriaal; uit laag, groot fragment 1
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VONDSTNR OPMERKING UITWERKEN
50 grind 
64 grind 
73 slijpmateriaal; slijtvlak 1

90 grind 
101 grind 
135 grind 
195 aparte vorm, grote kwartssteen 1

196 Slijpmateriaal? 1

198 Slijpmateriaal? 1

206 grind 
215 Slijpmateriaal? 1

242 grind 
248 natuurlijk, geen gebruikssporen 
269 Slijpmateriaal? 1

278 zwerfsteen kan gebruikt zijn; maasei; 2x breuksteun, kan grauwacke, tot ca 100 AD gebruikt in 
Romeinse funderingen 

4

280 v.l. brokjes maalsteen 
281 v.l., maalsteen 23

285 grind 
286 grind 
288 indet scherf 
293 grind 
310 maalsteen; noordelijke zwerfsteen 1

311 grind 
327 aparte vorm, middelgrote zwerfsteen 1

348 grind 
349 grind 
378 grind 
380 zwerfsteen met slijtvlak 1

382 grind 
385 grind 
388 grind 
389 Slijpmateriaal? 1

393 grind 
394 grind 
397 grind 
399 indet scherf 
400 grind 
426 indet 
444 platte afgeronde zwerfsteen 1

447 grind 
451 v.l. zeer gefragmenteerd + leisteen (nt/rec)

453 zwerfsteen met zwavel 1

458 zwerfsteen, geen gebruiksporen, massieve kwartsitische zandsteen

553 Slijpmateriaal? 1

568 v.l. brokjes + leisteen (nt/rec) 
569 grind 
586 Slijpmateriaal? 1

602 natuurlijke vorm, noordelijke zwerfsteen, verhit

604 grind 
612 Slijpmateriaal? 1

617 brok uit laag 
638 indet scherf 
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VONDSTNR OPMERKING UITWERKEN
639 indet 
652 Slijpmateriaal? 1

658 grind 
668 grind 
693 Slijpmateriaal? 1

697 v.l. afgerond; fijnkorrelige witte zandsteen, niet natuurlijk aparte vorm (restgeul 2

747 v.l. maalsteen (restgeul) 1

751 v.l. (restgeul), zou roterende maalsteen kunnen zijn

 
 
3.7 Glas 
Er zijn zes glasfragmenten verzameld. Eén fragment uit een laag is recent. Uit S13.7 komt een lichtblauw 
randfragmentje. Dit is echter te klein voor verdere determinatie. 
De enige fragmenten die voor analyse in aanmerking komen, zijn van een oor uit S53.1. Deze zijn nader te 
determineren. 
 
Tabel 9. Aangetroffen glas. 

INHOUD VONDSTNR PUTNR SPOORNR AARDSPOOR OPMERKING AANTAL GEWICHT DOOSNR 
GLS 147 13 7 PK Rand indet 1 5,00 4 

GLS 388 40 5000 LG rec 1 2,00 4 

GLS 665 53 1 GR oor 4 121,00 4 

 
 
3.8 Slakmateriaal 
Het aangetroffen slakmateriaal betreft enkel kleine fragmenten. Alleen in de geul zijn wat grotere stukken 
aangetroffen. Het ontbreekt alle fragmenten aan metaalglans, waardoor geconcludeerd wordt dat het geen 
metaalslakken zijn. Daar is ook het gewicht te gering voor. Omdat het om een klein aantal kleine fragmenten 
gaat, wordt voorgesteld het slakmateriaal niet nader te onderzoeken en uit te werken. 
 
3.9 Vuursteen 
Er is één vuurstenen fragment aangetroffen in een paalkuil op vindplaats A. Deze paalkuil maakt mogelijk deel uit 
van een plattegrond (H101). Het betreft een kleine afslag. Er zijn sporen op het fragment zichtbaar, maar er kan 
niet verder bepaald worden van wat voor soort of type afslag het geweest is. Daarom wordt voorgesteld het 
vuursteen niet verder uit te werken. 
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4 Grondmonsters 

Tabel 10. Overzicht van de verzamelde grond- en houtmonsters (groen = uitwerking/waarderen; rood = niet 
uitwerken). 
MONSTER VONDSTNR PUTNR VLAKNR SPOORNR VULLINGNR OPMERKING VERZAMEL 

MA 154 10 2 10 1 COUP 
MA 155 10 2 10 3 COUP 
MA 423 26 3 142 2 MAF 
MA 424 26 3 142 4 MAF 
MHT 408 26 3 142 6 hout COUP 
MHT 480 42 2 17 9 welpaal COUP 
MHT 481 42 2 17 9 putmik? Los in WA COUP 
MHT 482 42 2 17 8 AFW 
MHT 483 42 2 17 8 AFW 
MHT 484 42 2 17 8 AFW 
MHT 485 42 2 17 8 AFW 
MHT 486 42 2 17 8 6 kapvlakken bij punt AFW 
MHT 487 42 2 17 8 AFW 
MHT 488 42 2 17 8 AFW 
MHT 489 42 2 17 8 AFW 
MHT 490 42 2 17 8 kapvlakken bij punt AFW 
MHT 491 42 2 17 8 vlechtwerk AFW 
MHT 507 44 3 20 101 paal wa AFW 
MHT 508 44 3 20 102 paal wa AFW 
MHT 509 44 3 20 103 paal wa AFW 
MHT 510 44 3 20 104 paal wa AFW 
MHT 511 44 3 20 105 paal wa AFW 
MHT 512 44 3 20 106 paal wa AFW 
MHT 513 44 3 20 107 paal wa AFW 
MHT 514 44 3 20 108 paal wa AFW 
MHT 515 44 3 20 109 paal wa AFW 
MHT 516 44 3 20 110 paal wa AFW 
MHT 517 44 3 20 111 paal wa AFW 
MHT 518 44 3 20 112 paal wa AFW 
MHT 519 44 3 20 113 paal wa AFW 
MHT 520 44 3 20 114 paal wa AFW 
MHT 521 44 3 20 115 paal wa AFW 
MHT 522 44 3 20 116 paal wa AFW 
MHT 523 44 3 20 117 paal wa AFW 
MHT 524 44 3 20 118 paal wa AFW 
MHT 525 44 3 20 119 plank wa AFW 
MHT 526 44 3 20 120 plank wa AFW 
MHT 527 44 3 20 121 paal wa AFW 
MHT 531 44 3 20 4 schoen? TROF 
MHT 532 44 3 20 4 Balk, ladder? TROF 
MZ 194 14 1 25 1 COUP 
MZ 300 26 1 36 1 SPIT 
MZ 308 19 1 6 1 AFW 
MZ 309 19 1 6 2 AFW 
MZ 330 26 1 116 1 AFW 
MZ 358 26 1 112 2 AFW 
MZ 448 42 1 17 7 COUP 
MZ 449 42 1 17 6 COUP 
MZ 585 48 1 2 1 AFW 
MZ 690 45 1 6 5 veenvulling COUP 
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Tijdens de opgraving zijn verschillende typen (grond)monsters verzameld. Omdat tijdens de opgraving van fase I 
uitgebreid botanisch onderzoek is gedaan, zijn nu bewust minder botanische monsters verzameld. Alleen als de 
context aanleiding gaf voor mogelijk nader onderzoek, is een zaden- of algemeen monster genomen. Dit kan zijn 
door een zeer humeuse vulling of juist door veel ander vondstmateriaal waardoor ook de botanie een interessante 
aanvulling voor de specifieke context zou kunnen geven. 
Ons voorstel is om twaalf monsters te laten waarderen en de resultaten te vergelijken met die van fase I. 
Wanneer het beeld van de waardering afwijkt  van dat van de eerdere opgravingen, wordt het monster 
geanalyseerd. Daarbij zullen maximaal 3 monsters worden geanalyseerd. 
 
Algemene monsters 
De vier algemene monsters zijn afkomstig van twee contexten: de depositie in de kringgreppel in het noordwesten 
van vindplaats B (S10.10) en de oostelijke waterput op vindplaats A (S26.142). 
Omdat de depositie een bijzondere verzameling is van vondsten, kan onderzocht worden of er ook organisch 
vondstmateriaal is meegegeven. Daarom wordt voorgesteld deze monsters te laten waarderen en indien geschikt, 
één van de twee te laten analyseren. 
 
Waterputten worden vaak op een gegeven moment als afvalput gebruikt. Dan vind je vaak veel 
voedselgewassen. Een grondmonster uit de vulling van de waterput, kan een beeld geven van de gebruikname 
van de waterput en tevens van de lokale vegetatie om de put heen geven.  
Uit het midden van de waterput S26.142 is een grondmonster verzameld. Dit niveau weerspiegelt naar 
verwachting de gebruiksfase van de waterput en het grondmonster is daarom interessant nader uit te werken (zie 
hier direct onder bij ‘waterputten’). Het tweede monster is van het diepste niveau afkomstig; hier zal waarschijnlijk 
een beeld van de directe omgeving mee verkregen worden, maar waarschijnlijk ook sporen van de gebruikname. 
Ons voorstel is zoals gezegd om beide grondmonsters te laten waarderen en indien aanvullende informatie 
verkregen kan worden op het bestaande beeld, een monster verder te laten analyseren.  
 
Zadenmonsters 
 
Afvalkuilen 
De volgende sporen betreffen afvalkuilen op basis van het relatief grote aantal vondstmateriaal. Door botanisch 
onderzoek uit te voeren, wordt het beeld van de kuil completer. De botanische resten maken deel uit van deze 
afvalkuilen en zouden een goed beeld kunnen geven van de voedseleconomie van de bewoners van de 
nederzetting. Ons voorstel is om drie grondmonsters te laten waarderen en de monsters met een afwijkend 
resultaten op het bestaande beeld verder te laten analyseren. 
 
Vindplaats A 
V194, S14.25 (ter hoogte van de restgeul) 
V358, S26.112 (aan de oostzijde van de vindplaats) 
 
Vindplaats B 
V585, S48.2 (ten westen van de huisplattegronden) 
 
Waterputten 

In de waterput S45.6 is een zadenmonster uit de onderste vulling verzameld.  
Bij waterput S42.17 is één monster verzameld uit de vulling die waarschijnlijk gevormd is bij de aanleg van de 
waterput of tijdens het gebruik. Een tweede monster is echter verzameld bovenin de kern; hier is een laagje klei 
met veel humeus materiaal aanwezig (stokjes, houtresten). Deze hangt mogelijk samen met het buiten gebruik 
raken van de waterput.  
 
Overige contexten 
Van een humueze vulling van een paalkuil van de hutkom in werkput 26 is een zadenmonster verzameld (V300, 
S26.36). De hutkom zelf was niet geschikt voor monstername. Mogelijk kan door het zadenmonster uit de paalkuil 
wel aanvullende informatie verkregen worden over het gebruik van de hutkom. 
 
Naast de afvalkuil S26.112 bevindt zich een kern in een kuil (V330, S26.116). Deze kern was humeus en hier is 
een zadenmonster verzameld. Omdat de aard van de kuil met kern niet geheel duidelijk is, wordt voorgesteld dit 
monster verder te onderzoeken om meer duidelijkheid te verkrijgen over de aard van deze kuil. 
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In greppel S19.6 zijn uit de twee vullingen van de greppel twee grondmonsters verzameld. Hoewel dit een 
interessante context is gezien het vele (gedraaide) aardewerk dat erin is aangetroffen, zullen de zadenmonsters 
geen toegevoegde informatie opleveren over het gebruik van deze greppel. Naar verwachting zullen verspoelde 
zaden en zaden die een beeld geven van de locale vegetatie verkregen worden. Daarom wordt voorgesteld deze 
grondmonsters niet nader te onderzoeken. 
 
Houtmonsters 
Het merendeel van de houtmonsters is afkomstig van de waterputten S42.17 en S44.20. Omdat tijdens de eerste 
fase op vindplaats A geen waterputten zijn aangetroffen, is het wenselijk hier uitgebreid aandacht aan te 
besteden. Uit beide waterputten is een groot deel van het hout verzameld.6 Voorgesteld wordt om van elke 
waterput een selectie van de palen te laten onderzoeken op houtsoort. De palen van S42.17 zijn aangepunt, 
zowel gekliefde delen van een boom met bast als dikke takken. De palen van S44.20 waren ook aangepunt en 
deels gekliefd. Een specialist kan details van bewerking onderzoeken door middel van een studie naar de 
bewerkingssporen zoals bijlafdrukken.  
 
Naast waterput S44.20 zijn twee houten voorwerpen gevonden (afb. 18). Het eerste lijkt op een schoen, maar dit 
is onzeker. Er zijn vooralsnog geen parallellen bekend. Het tweede object kan mogelijk van een 
verbindingsconstructie zijn, maar zou ook een fragment van een ladder kunnen zijn. Uit ADC projecten in onder 
andere Kesteren en Vlaanderen (Vorselaar) zijn fragmenten van een ladder bekend die in een waterput zijn 
gevonden.  
Voor beide objecten geldt dat conservering van het hout noodzakelijk is en dat een specialist ze nader dient te 
onderzoeken (houtsoort, functie, parallellen, etc.). 
 

                                                           
6
 bij waterput S42.17 zijn alle noordelijk gelegen palen verzameld; bij waterput S44.20 is al het hout verzameld. 
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Afb. 18. Twee houten objecten gevonden naast waterput S44.20. 
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4.1 Fysische geografie 
Er zijn geen monsters/pollenbakken verzameld tijdens het veldwerk. De uitwerking van de profielen/-kolommen 
zal plaatsvinden tegen het licht van de resultaten van het booronderzoek uit september 2015 en de opgraving van 
2005/2006. De nadruk daarbij zal liggen op de reconstructie van het landschap en het aanvullen van afb. 15.2 uit 
Veldman & Blom 2010. 
 
 
 

5 RECAPITULATIE VRAAG_ en DOELSTELLING en VRAAGSTELLINGEN PVE: 

Omdat het onderzoek op De Wildeman II meerdere veldwerkprojecten heeft gekend, maar er nu één rapport 
komt, bestaan er ook meerdere onderzoeksvragen. Hieronder staan eerst de onderzoeksvragen voor het 
proefsleuvenonderzoek, gevolgd door de vragen die voor de opgraving gelden.  
 
De onderzoeksvragen voor het proefsleuvenonderzoek7 
 

1. Kan de oostelijke begrenzing van vindplaatsen A en B van het plangebied De Wildeman I, worden 
vastgesteld?  

2. Wat is de omvang, gaafheid en conservering van de vindplaatsen en hoe zijn deze begrensd? Betreft het 
dezelfde aard en datering als van vindplaatsen A en B van plangebied De Wildeman I? 

3. Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten, zowel horizontaal als 
verticaal/stratigrafisch? 

4. Kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken worden gedaan met 
betrekking tot de typen plattegronden en functionele en constructieve aspecten van de gebouwen?   

5. Indien er sprake is van een grafveld: wat is de omvang, aard en datering ervan? Liggen de graven 
solitair of kan er op enige wijze een begrenzing worden gegeven? 

6. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig en hoe is de conserveringstoestand van de diverse 
vondstcategorieën? 

7. Wat is de relatie van de vindplaats(en) met het natuurlijke landschap? 
8. Zijn de vindplaatsen behoudenswaardig? Zo ja, omschrijf de eventuele gevolgen voor de opdrachtgever. 

Is behoud in situ mogelijk of dient er vervolgonderzoek plaats te vinden? 
 

- Deze vragen kunnen worden beantwoord. 
 
In bijlage 3, de aanvulling op het PvE voor het proefsleuvenonderzoek8, wordt verwezen naar het PvE uit 2005 en 
de aanvullingen daarop die golden voor de uitbreiding van het onderzoek ter hoogte van vindplaats A en D in 
2007. De onderzoeksvragen waren zowel vindplaats specifiek als vindplaatsoverschrijdend. Een groot deel van 
deze vragen is naar tevredenheid beantwoord en behoeven dus nu nog eens kritische geëvalueerd te worden. 
 
De onderzoeksvragen uit het PvE 20059 
 
Vindplaats A, B, C, D en E 

1. Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten en wat is de vondstdichtheid? 
2. Wat zijn de omvang en begrenzing van de vindplaats? 
 

Vindplaats A, B en C 
3. Wat is de datering van de nederzetting en is er sprake van fasering? 
4. Wat is de ruimtelijke inrichting van de nederzettingsterreinen, eventueel in verschillende fasen, is er 

sprake van drie huisplattegronden of betreft het hier inheemse dorpen of horen de nederzettingen bij één 
of meerdere villae? 

5. Kunnen er bouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken worden gedaan met betrekking 
tot de typen plattegronden en functionele en constructieve aspecten van de gebouwen? 

6. Is er een uitspraak te doen over het aantal huishoudens dat de nederzetting(en) telde en over groei en/of 
afname hiervan? 

7. Hoe passen de nederzettingen binnen de economie van het Romeinse Rijk? 
8. Wat is de relatie tussen de ligging van (onderdelen van) de nederzetting en hun landschappelijke 

omgeving? 
9. Kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal iets gezegd worden over de 

datering van de nederzettingen, de functie van de nederzetting als geheel en de verschillende 
onderdelen daarvan? 

                                                           
7
 Verniers 2015. 

8
 Blom 2015. 

9
 Ter Wal 2005. 
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10. Kan er op basis van het vondstmateriaal iets gezegd worden over de materiële cultuur, het 
voedselpatroon en de bestaanseconomie van de nederzettingen? Zijn de nederzettingen opgenomen in 
een netwerk van langeafstandshandel, en verandert deze rol door de tijd? 

 
- Deze vragen zullen voor het grootste deel beantwoord kunnen worden op basis van de resultaten van 

het veldwerk en de specialistische uitwerking. 
 
De onderzoeksvragen uit het PvE 200710 
 
Vindplaats A 

1. Wat zijn de omvang en begrenzing van vindplaats A? 
2. Wat is de ruimtelijke inrichting van het nederzettingsterrein, eventueel in verschillende fasen, is er 

sprake van 3 huisplaatsen of betreft het hier inheemse dorpen of hoort de nederzetting bij één of 
meerdere villae? 

3. Kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken worden gedaan met 
betrekking tot de typen plattegronden en functionele en constructieve aspecten van de gebouwen? 

4. Is er een uitspraak te doen over het aantal huishoudens dat de nederzetting telde en over groei en/of 
afname hiervan? 

5. Hoe past de nederzetting binnen de economie van het Romeinse Rijk? 
6. Wat is de relatie tussen de ligging van (onderdelen van) de nederzetting en de landschappelijke 

omgeving? 
7. Kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal iets gezegd worden over de 

functie van de nederzetting als geheel en de verschillende onderdelen daarvan? 
8. Kan er op basis van het vondstmateriaal iets gezegd worden over de bestaanseconomie van de 

nederzetting? Is de nederzetting opgenomen in een netwerk van langeafstandshandel, en verandert 
deze rol door de tijd? 

 
Vindplaatsen A, B, C, D en E: 

9. Wat is de onderlinge relatie van de nederzettingen (vindplaatsen A, B en C), zowel wat betreft de 
chronologie als wat betreft de economie? 

10. Wat is de relatie tussen de grafvelden en de nederzettingen van vindplaatsen A, B en C? 
11. Wat is de relatie tussen het grafveld van vindplaats B en dat van vindplaats D? Is er op basis van de 

aantallen graven en het menselijk materiaal in deze graven een uitspraak te doen over de demografie 
van de nederzetting(en)? 

12. Hoe is de infrastructuur rond het nederzettingscomplex vorm gegeven (wegen, bruggen over geulen)? 
13. Indien er een weg wordt aangetroffen, wat is dan de aard, de datering en de fasering van de weg? 
14. Welke functie kenden de Romeinse dakpannen in de nederzetting van vindplaats A?  

 
- Deze vragen zullen voor het grootste deel beantwoord kunnen worden op basis van de resultaten van 

het veldwerk en de specialistische uitwerking. Daarbij zullen vragen waar mogelijk worden 
samengevoegd. Er zal eerst gekeken worden naar de resultaten van de opgraving uit 2015, alvorens 
gekeken wordt naar het grotere geheel van de complete nederzettingen van Zaltbommel en deze 
nederzettingen binnen het Romeinse rijk.  

 
Drie vragen die pas op het eind van het onderzoek uit 2005-2007 zijn opgesteld en die 
als thema’s zijn uitgewerkt in de monografie kunnen op basis van nieuwe resultaten 
wellicht worden aangevuld. 

1. Waar kwam de bevolking, die hier de eerste eeuw na Chr. woonde vandaan? Zijn 
dit lieden die al in dit gebied woonden voordat de Romeinse legers dit gebied 
kwamen inlijven in het Romeinse Rijk, of waren het Bataven die in de schaduw 
van de legioenen een mogelijkheid zagen om zicht hier te vestigen of zijn het 
kolonisten die elders in het Rijk hun oorsprong kenden? Op welke afkomst duiden 
de funeraire gebruiken, de huisplattegronden en de gebruiksvoorwerpen? 

2. Stond de economie in het teken van zelfvoorziening of stond de economie in het 
teken van de productie ten behoeve van het Romeinse Rijk? (teelt van graan, 
fokken van vee en of paarden, productie van aardewerk of andere 
gebruiksgoederen) 

3. Is er sprake van verkaveling, op basis van leugae? 
 

- Als alle informatie van de opgravingen en de specialistische onderzoeken wordt gebundeld, zal 
geprobeerd worden deze drie onderzoeksthema’s verder uit te werken. 

 
 

                                                           
10

 Herzien (aanvulling op) Programma van Eisen: DO plangebied Wildeman te Zaltbommel, 20-04-2005, BAAC-project-code: 04.203. 
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6 OPMERKINGEN T.A.V. BEGROTING: 

De begroting voor de uitwerking wordt in een apart document geleverd. 
 
 

7 OPGAVE TE DEPONEREN VONDSTMATERIAAL: 

De gewaardeerde en geanalyseerde vondsten zullen worden gedeponeerd. 
Uitzondering hierop betreft de metaalvondsten. In de bijlage is een lijst met af te stoten metaalvondsten 
opgenomen. Deze worden afgestoten, zoals hierboven reeds vermeld, om de volgende redenen: indien het te 
klein, onduidelijk of onbeduidend is dat ook na reiniging een determinatie niet mogelijk is; indien het een spijker 
betreft waar geen nadere informatie over te verkrijgen is. Tevens worden (sub)recente metaalvondsten 
afgestoten. Indien gewenst, kunnen deze vondsten, ongeconserveerd, worden afgestaan aan 
liefhebbers/vrijwilligers. Het provinciaal depot dient hier goedkeuring voor te verlenen. 
 
Grondmonsters worden na afronding van de rapportage eveneens afgestoten. Deze zijn namelijk onstabiel en 
worden daarom gedeselecteerd. 
 
 

8 VRIJGAVE PLANGEBIED  

Met de opgraving zijn de archeologische resten van het plangebied ex situ behouden gebleven. Wij adviseren 
daarom tot vrijgave van het plangebied voor verdere ontwikkeling. 
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1. INLEIDING 

1.1. Situatie 

De gemeente Zaltbommel onderzoekt de mogelijkheden voor het planologisch 

mogelijk maken van het bedrijventerrein De Wildeman II. 

 

Nabij het plangebied liggen enkele veehouderijen. Nagegaan moet worden of de geur 

vanuit deze veehouderijen van invloed is op het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse 

van het plangebied. Verder moet worden nagegaan of de te realiseren geurgevoelige 

objecten binnen dit plangebied een belemmering vormen voor de veehouderijen.   

 

Op afbeelding 1 is het plangebied aangegeven. De veehouderijen in de omgeving 

liggen in de buurgemeente Maasdriel. De bouwvlakken van de veehouderijen volgen 

uit het vigerende bestemmingsplan Buitengebied, binnendijks deel van de gemeente 

Maasdriel. 

 

 
Afbeelding 1. Bedrijventerrein De Wildeman II te Zaltbommel 

De Wildeman II 

De Wildeman III 
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In dit rapport wordt het onderzoek naar de ligging van de geur- en 

afstandscontouren en naar de overige geuraspecten voor de ruimtelijke ontwikkeling 

beschreven.  

1.2. Vraagstelling 

Bij het beoordelen van een ruimtelijk plan spelen standaard de volgende vragen: 

1. Is ter plaatse van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling een aanvaardbaar 

woon- en verblijfsklimaat gegarandeerd? 

2. Worden omliggende bedrijven (in dit geval de nabij gelegen veehouderijen) 

(onevenredig) in hun belangen geschaad? 

 

In dit kader beperken wij ons tot het aspect geur. De meest recente 

milieuhygiënische inzichten liggen vast in de Wet geurhinder en veehouderij.  

 

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader toegelicht. In hoofdstuk 3 beschrijven wij de 

uitgangspunten en achtergronden die in dit onderzoek worden gebruikt. De 

beoordeling van de geursituatie wordt beschreven in hoofdstuk 4. Ten slotte volgen 

in hoofdstuk 5 de conclusies. 
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2. WETTELIJK KADER 

2.1. Wet geurhinder en veehouderij 

In de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) staan standaard, landelijk geldende, 

afstanden en normen waaraan de ligging en geurbelasting van dierenverblijven 

getoetst moeten worden, in het geval van een aanvraag om milieuvergunning. De 

Wgv is nader uitgewerkt in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De normen 

gelden ter plaatse van geurgevoelige objecten (bijvoorbeeld woningen) en de 

afstanden gelden tot deze geurgevoelige objecten. De geurbelasting wordt berekend 

en getoetst met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. Dit verspreidingsmodel 

geldt alleen voor dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Rgv. 

Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden. 

 

Enkele begrippen uit de Wgv die relevant zijn en gebruikt worden in dit rapport, zijn 

nader toegelicht in hoofdstuk 3. 

2.2. Wijziging Activiteitenbesluit met betrekking tot landbouwactiviteiten 

Op 1 januari 2013 is een grote wijziging van het Activiteitenbesluit en de 

bijbehorende regeling in werking getreden. Met de wijziging zijn meer veehouderijen 

onder de regels van het Activiteitenbesluit komen te vallen. Daarbij is onder meer de 

beoordeling van geur conform de Wet geurhinder en veehouderij (zoals toegelicht in 

hoofdstuk 3 van dit rapport) meegenomen. De toetsing aan middels 

geurverordeningen aangepaste geurnormen en afstanden geldt ook voor 

veehouderijen die onder de regels van het Activiteitenbesluit vallen.  

2.3. Ruimtelijke ordeningsplannen en geurhinder van veehouderijen 

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen moet worden gewaarborgd dat sprake is van 

een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat op plaatsen waar het vestigen van een 

(geur)gevoelig object mogelijk wordt gemaakt. Verder moet worden voorkomen dat 

bestaande veehouderijen onevenredig in hun belangen worden geschaad. Om de 

milieucontouren te bepalen moet worden uitgegaan van de ‘omgekeerde werking’ 

van de milieuregelgeving. In de bestemmingsplantoets wordt daardoor getoetst of ter 

plaatse van de te bestemmen geurgevoelige objecten voldaan zou kunnen worden 

aan de eisen die de milieuregelgeving stelt.  

 

Voor het aspect geur van veehouderijen moet een toets op grond van de Wgv 

worden uitgevoerd. De geplande geurgevoelige objecten moeten zijn gelegen buiten 

de wettelijk geldende geur- en afstandscontouren van de aanwezige veehouderijen. 

Bij de toets moet worden uitgegaan van de omvang van de veestapel volgens de 

verleende vergunning of ingediende melding. Uit jurisprudentie1 blijkt dat voor de 

geurcontouren of aan te houden afstanden in principe moet worden uitgegaan van de 

randen van het bouwvlak. De rand van het bouwvlak wordt aangehouden omdat de 

                                         
1 zie ‘Bouwen in stankcirkels’ op www.infomil.nl 
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veehouderij in principe het recht heeft om overal binnen het bouwvlak te bouwen. In 

sommige gevallen kan niet het volledige bouwvlak worden benut, vanwege de ligging 

ten opzichte van reeds bestaande geurgevoelige objecten. In dergelijke gevallen 

gaan wij uit van het reëel te benutten bouwvlak. 

 

Alleen in het geval dat sprake is van een overbelaste situatie, kan van deze 

werkwijze (in de betreffende richting) worden afgeweken. Van een overbelaste 

situatie is sprake als in de vergunde situatie niet wordt voldaan aan de geurnorm of 

afstand. In dat geval kan een veehouderij in de betreffende richting niet meer anders 

gebruiken dan in de vergunde situatie het geval is (wat betreft stallen en 

emissiepunten). Voor het bepalen van de geur- en afstandscontouren kan dan 

worden uitgegaan van de ligging van de vergunde stallen en emissiepunten. Hiermee 

wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt dat een bestaande veehouderij niet 

onevenredig in haar belangen mag worden geschaad. Deze werkwijze staat ook 

beschreven in de Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij. 

 

Een nieuwbouwplan moet buiten de wettelijk geldende geurcontouren van de 

omliggende veehouderijen liggen, om niet blootgesteld te worden aan te veel 

geurhinder. Bij veehouderijen met dieren waarvoor afstanden gelden moet het 

nieuwbouwplan buiten de wettelijk geldende minimale afstand plaatsvinden. Binnen 

de geur- en afstandscontouren rondom de (bouwvlakken van de) veehouderijen, is 

geen sprake van een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat. Dit houdt in dat binnen 

deze contouren geen nieuwe bestemming mag worden gevestigd, die het realiseren 

van geurgevoelige objecten mogelijk maakt. Op die manier wordt een aanvaardbaar 

woon- en verblijfsklimaat gewaarborgd. 

 

De geurhinder in een gebied wordt behalve door de geurbelasting per veehouderij 

ook bepaald door de achtergrondbelasting, de geurbelasting ten gevolge van alle 

veehouderijen samen. Het is aan de gemeente om te beoordelen of de geurbelasting 

en geurhinder in een specifiek gebied acceptabel zijn.  
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3. UITGANGSPUNTEN EN ACHTERGRONDEN 

3.1. Uitgangspunten veehouderijen 

Het onderzoek naar de geursituatie gaat uit van de aanwezige veehouderijen en de 

bestaande geurgevoelige objecten. Hierbij worden zowel de huidige geursituatie als 

de worst-case geursituatie bekeken. De geurbelasting wordt bepaald op grond van 

geurberekeningen. Voor de huidige situatie hanteren wij de vergunde of gemelde 

bedrijfssituaties. De worst-case situatie houdt in dat alle bestaande bebouwing wordt 

afgebroken en zodanig wordt teruggebouwd dat de geur- en afstandscontouren zo 

veel mogelijk richting het nieuwbouwplan komen te liggen. Wanneer er redelijkerwijs 

te verwachten ontwikkelingen zijn worden ook deze meegenomen. 

3.2. Geuremissie en geurimmissie 

De geuremissies worden uitgedrukt in Europese odour units (Europese 

geureenheden) per tijdseenheid: ouE/s. Deze geuremissies zijn bepaald op basis van 

metingen aan de geurconcentraties uit stallen. De emissiefactoren per dier staan 

weergegeven in bijlage 1 van de Rgv.   

 

De geurbelastingen (geurimissies) worden uitgedrukt in odour units per kubieke 

meter lucht: ouE/m
3. Hiermee wordt het 98-percentiel van de geurconcentratie 

bedoeld. Dat is de geurconcentratie, berekend met een verspreidingsmodel, welke 

gedurende 2 procent van een jaar wordt overschreden. 

3.3. Verschillende beoordelingen 

3.3.1. Voorgrondbelasting 

Met behulp van verspreidingsmodellen kan de geurbelasting vanuit dierenverblijven 

op geurgevoelige objecten worden berekend. De geurbelasting van een individuele 

veehouderij wordt ‘voorgrondbelasting’ genoemd. De geurbelasting is afkomstig van 

dieren waarvoor in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) een 

omrekeningsfactor is vastgesteld, zoals varkens, vleesvee, pluimvee, schapen en 

geiten. De maximaal toegestane geurbelasting van veehouderijen op geurgevoelige 

objecten is afhankelijk van de ligging (concentratiegebied of geen concentratiegebied 

en binnen of buiten de bebouwde kom). De standaardnormen uit de Wgv zijn in tabel 

1 opgenomen.  

 

Tabel 1. Geurnormen volgens de Wet geurhinder en veehouderij 

Ligging geurgevoelig object
2
* Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom 

Concentratiegebied 3 ouE/m
3 14 ouE/m

3 

Geen concentratiegebied 2 ouE/m
3 8 ouE/m

3 

* de gemeente Zaltbommel ligt niet in een concentratiegebied. 

 

                                         
2 gebied als aangegeven in bijlage I bij de Meststoffenwet 
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De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid de standaardnormen aan te passen 

middels een gemeentelijke verordening. Het plangebied ligt niet in een gebied 

waarvoor de gemeente Zaltbommel in haar geurverordening d.d. 1 oktober 2012 

aangepaste geurnormen heeft vastgesteld. Daarom zijn de standaard geurnormen uit 

tabel 1 van toepassing. 

 

Bij het beoordelen van vergunningaanvragen is voor het bepalen van de 

geurbelasting het gebruik van het verspreidingsmodel V-Stacks Vergunning 2010 

voorgeschreven. Hiermee kan op vooraf ingegeven locaties de geurbelasting worden 

berekend. Om een goed beeld van de geurbelasting te verkrijgen is het handig om 

geurcontouren te kunnen berekenen en tekenen. Dit kan met het verspreidingsmodel 

V-Stacks Gebied. De berekende waarden voor de geurbelasting zijn bij beide 

verspreidingsmodellen gelijk (sinds versie 2010). Hiertoe moeten alle parameters, 

inclusief de rekennauwkeurigheid (20%) en ruwheid in V-Stacks Gebied gelijk worden 

gesteld aan de parameters in V-Stacks Vergunning. 

3.3.2. Afstanden 

Naast geurnormen stelt de Wgv ook eisen aan de (vaste) afstanden van 

veehouderijen tot geurgevoelige objecten. De afstanden gelden voor dieren waarvoor 

in de Rgv geen omrekeningsfactoren zijn vastgesteld, zoals melkrundvee, vrouwelijk 

jongvee en paarden. De minimaal aan te houden afstand bedraagt 50 meter tot een 

geurgevoelig object buiten de bebouwde kom en 100 meter tot een geurgevoelig 

object binnen de bebouwde kom. Deze afstanden gelden ongeacht het aantal dieren 

dat er gehouden wordt en worden gemeten vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt 

van een stal waarin de betreffende dieren worden gehouden.  

 

De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid de standaard aan te houden afstanden aan 

te passen middels een gemeentelijke verordening. Het plangebied ligt niet in een 

gebied waarvoor de gemeente Zaltbommel in haar geurverordening d.d. 1 oktober 

2012 aangepaste afstanden heeft vastgesteld. Daarom zijn de bovengenoemde 

standaard afstanden van toepassing. 

 

Daarnaast moet de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf (onafhankelijk 

van de diersoort die er gehouden wordt) minimaal 25 meter bedragen tot een 

geurgevoelig object buiten de bebouwde kom en 50 meter bedragen tot een 

geurgevoelig object binnen de bebouwde kom (gevel-gevel afstand). De 

bedrijfswoning die tot dezelfde veehouderij behoort wordt overigens niet aangemerkt 

als geurgevoelig object. 

3.3.3. Achtergrondbelasting 

De normen op grond van de Wgv gelden voor de geurbelasting van een individuele 

veehouderij. De (hoogste) geurbelasting van een individuele veehouderij op een 

geurgevoelig object wordt ook wel ‘voorgrondbelasting’ genoemd. De geurbelasting 

van alle veehouderijen samen op enige locatie wordt ‘achtergrondbelasting’ 

genoemd. Dit is vergelijkbaar met het begrip cumulatieve stankhinder uit de 
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‘stankrichtlijnen’. Het verschil tussen voorgrondbelasting en achtergrondbelasting 

wordt toegelicht in afbeelding 2.  

 

 
Afbeelding 2. Voorgrondbelasting versus achtergrondbelasting (fictieve situatie) 

 

De Wgv kent geen normen voor de achtergrondbelasting of de mogelijkheid 

dergelijke normen te stellen. De achtergrondbelasting die optreedt of op kan treden 

is dan ook een gevolg van de aanwezige veehouderijen en de individuele 

geurbelasting. De gemeenteraad beoordeelt of de milieukwaliteit (de mate van 

geurhinder) die behoort bij een bepaalde achtergrondbelasting acceptabel is en of 

deze past binnen de doelstellingen voor een gebied.  

3.4. Geurbelasting versus geurhinder 

In de Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij is beschreven hoe kan worden 

bepaald hoeveel geurhinder kan worden verwacht in een gebied, gelet op de 

geurbelasting die daar is berekend. Op grond van de berekende geurbelastingen 

bepalen wij met behulp van de tabellen A (achtergrondbelasting) en B 

(voorgrondbelasting) uit bijlage 6 van de Handreiking de te verwachten 

geurhinderpercentages. Het hoogste geurhinderpercentage (voorgrondbelasting of 

achtergrondbelasting) is maatgevend voor de geursituatie.  

 

Deze percentages zijn bedoeld om een vertaalslag te maken tussen de waarden voor 

de geurbelasting en de milieukwaliteit. De percentages zijn afkomstig uit het 

‘Geuronderzoek stallen intensieve veehouderij’ (PRA Odournet, 2001). De 

geursituatie beschrijven wij in termen van milieukwaliteit, onderverdeeld in acht 

categorieën van ‘zeer goed’ tot ‘extreem slecht’. Deze termen zijn afkomstig uit de 

‘GGD-richtlijn geurhinder (oktober 2002)’. Dit is beschreven in bijlage 7 van de 

Handreiking. Een overzicht van de geurbelasting in relatie tot de 

geurhinderpercentages en de milieukwaliteit is te zien in tabel 2.  

 

 

Voorgrondbelasting 

Achtergrondbelasting 

6 ouE/m3 

4 ouE/m3 

3 ouE/m3 

11 ouE/m3 



 

 

Bedrijventerrein De Wildeman II te Zaltbommel, rapport geur Pagina 10 van 24 

Tabel 2. Woon- en verblijfsklimaat versus geurgehinderden versus geurbelasting 

Milieukwaliteit Geurgehinderden Voorgrondbelasting* Achtergrondbelasting* 

Zeer goed 0 – 5 % 0 – 0,7 ouE/m
3 0 – 1,5 ouE/m

3 

Goed 5 – 10 % 0,7 – 1,8 ouE/m
3 1,5 – 3,5 ouE/m

3 

Redelijk goed 10 – 15 % 1,8 – 3 ouE/m
3 3,5 – 6,5 ouE/m

3 

Matig 15 – 20 % 3 – 4,5 ouE/m
3 6,5 – 10 ouE/m

3 

Tamelijk slecht 20 – 25 % 4,5 – 6,5 ouE/m
3 10 – 14 ouE/m

3 

Slecht 25 – 30 % 6,5 – 8,5 ouE/m
3 14 – 19 ouE/m

3 

Zeer slecht 30 – 35 % 8,5 – 11,3 ouE/m
3 19 – 25 ouE/m

3 

Extreem slecht 35 – 40 % 11,3 – 14,7 ouE/m
3 25 – 32 ouE/m

3 

* deze waarden gelden alleen voor niet-concentratiegebieden, voor concentratiegebieden bestaan andere 

waarden. De gemeente Zaltbommel ligt niet in een concentratiegebied. 

 

De omschrijving van de milieukwaliteit kan niet op zichzelf worden gezien. De 

beleving van deze aanduidingen sluit het beste aan bij woongebieden. Ook dan is er 

in de beleving van geur een hele stap tussen de twee opeenvolgende categorieën, 

zoals ‘redelijk goed’ en ‘matig’. Het verschil in geur tussen twee klassen kan nabij de 

grens daartussen (op korte afstand) niet worden waargenomen. Het ‘gat’ bestaat 

alleen tekstueel, omdat de geurbelastingen en hinderpercentages op elkaar 

aansluiten. 

3.5. Geurgevoelig object 

Een geurgevoelig object is in de Wgv gedefinieerd als: 'gebouw, bestemd voor en 

blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk 

wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare 

wijze van gebruik, wordt gebruikt'. Alleen een gebouw kan een geurgevoelig object 

zijn. Duidelijk is dat een woning een geurgevoelig object is, mits deze een positieve 

planologische bestemming heeft en feitelijk geschikt is en gebruikt wordt om in te 

wonen. Of een ander gebouw, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw, een 

geurgevoelig object is moet worden beoordeeld aan de hand van de criteria die in de 

definitie verder zijn opgenomen. 

 

Het gebouw is bestemd voor menselijk verblijf. 

Gezien de toelichting op de Wgv betekent dit dat de locatie volgens een 

positieve planologische bestemming een functie moet hebben voor menselijk 

verblijf. In een kantoorgebouw, werkruimte of expeditieruimte kunnen zich 

mensen ophouden. 

 

Het gebouw is blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden 

gebruikt voor menselijk verblijf. 

Het gebouw moet zodanig zijn (aard, indeling en inrichting) dat het feitelijk 

gezien ook mogelijk is om in het gebouw te verblijven. Als aan het 

voorgaande wordt voldaan zal dit in de praktijk normaliter ook het geval zijn. 
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Het gebouw wordt daarvoor (menselijk verblijf) permanent of een daarmee 

vergelijkbare wijze van gebruik, gebruikt. 

Onduidelijk is wat onder permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van 

gebruik wordt verstaan. Waar de grens ligt in de mate van gebruik zal uit de 

jurisprudentie moeten blijken. 

 

Gelet op de definitie gaan wij er van uit dat bedrijfsgebouwen, waarin zich gedurende 

langere tijd, vrijwel dagelijks (meerdere) mensen verblijven (in dit geval werken) 

aangemerkt kunnen worden als geurgevoelig object. Dit wordt bevestigd in 

jurisprudentie (onder andere ABRvS 200709155/1 van 24 december 2008, ABRvS 

200801961/1 van 11 maart 2009, ABRvS 200902795/5/R3 van 14 oktober 2009 en 

ABRvS 201202274/1/A1 van 10 oktober 2012). 

3.6. Bebouwde kom 

Het begrip bebouwde kom is in de Wgv niet gedefinieerd, evenmin als in de Wet op 

de Ruimtelijke Ordening (Wro). In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel 

van de Wgv is aangegeven dat de grens van de bebouwde kom ‘niet wordt bepaald 

door de Wegenverkeerswetgeving, maar evenals in de ruimtelijke ordening door de 

aard van de omgeving’. Binnen een bebouwde kom is de op korte afstand van elkaar 

gelegen bebouwing geconcentreerd tot een samenhangende structuur. Als bebouwde 

kom wordt beschouwd: ‘het gebied dat door aaneengesloten bebouwing overwegend 

een woon- en verblijffunctie heeft’ en waarin (dus) veel mensen per oppervlakte-

eenheid daadwerkelijk wonen of verblijven. InfoMil concludeert in haar handleiding 

behorende bij de Wgv dat het voor de hand ligt om voor de grenzen van de 

bebouwde kom aan te sluiten bij wat in de ruimtelijke ordening (het plaatselijke 

bestemmingsplan) daaronder wordt verstaan.  

 

Of een bepaalde omgeving een bebouwde kom is zal per geval moeten worden 

bepaald. Zoals gezegd is dit niet eenduidig gedefinieerd. De volgende zaken spelen in 

deze afweging en rol: 

- dichtheid bebouwing; 

- aard en structuur van de omgeving en bebouwing; 

- planologische karakter. 

Mogelijk dat ook de historische situatie een rol speelt. Voor woningen gaan wij uit 

van een bebouwde kom, als deze in een woonwijk of woongebied zijn gelegen, 

waarbij de erven aan meerdere zijden aan elkaar aansluiten. Woningen die 

geconcentreerd zijn gelegen in een op zichzelf staande lintbebouwing beschouwen wij 

niet als bebouwde kom. Deze opvatting sluit aan bij de jurisprudentie over het begrip 

bebouwde kom zoals dat werd gehanteerd in de brochure veehouderij en Hinderwet 

(één van de 'stankrichtlijnen') en in de Stankwet. 
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3.6.1. Relevante jurisprudentie: bedrijventerreinen en bebouwde kom in de Wgv 

Met betrekking tot bedrijventerreinen en bebouwde kom in de Wgv is met name de 

volgende uitspraak van belang. 

 

Bedrijventerrein nabij Hapert 

In ABRvS, 200901350/1/R3 van 30 juni 2010 wordt een nieuw te ontwikkelen 

bedrijventerrein niet gezien als bebouwde kom,  mede omdat in het gebied tussen de 

dorpskern van Hapert en het bedrijventerrein slechts enkele woningen, grenzend aan 

de bestaande bebouwing in de kern van Hapert, kunnen worden gebouwd. De 

situatie is weergegeven op afbeelding 4. 

 

 
Afbeelding 4. Situatie bedrijventerrein nabij Hapert  

 

Het begrip bebouwde kom is in de uitspraak als volgt afgewogen: 

‘De door [appellante sub 6] bedoelde gronden waarop het bedrijventerrein is 

voorzien, liggen in het buitengebied op een afstand van meer dan 300 meter van de 

dichtstbijzijnde woningen in de kern van Hapert. Het perceel met de bestemming 

Kern Hapert: bebouwde kom 

Bedrijventerrein: geen bebouwde kom 

Onbebouwde zone 
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"Recreatie (R)" aan de [locatie 2] ligt op een afstand van ongeveer 170 meter van de 

dichtstbijzijnde woningen in de kern. In het tussenliggende gebied liggen in de 

huidige situatie hoofdzakelijk landbouwgronden waar geen bebouwing aanwezig is. 

Deze omgeving heeft thans dan ook niet het karakter van een bebouwde kom. Na de 

uitvoering van het voorliggende bestemmingsplan kan deze omgeving naar het 

oordeel van de Afdeling evenmin worden aangemerkt als bebouwde kom, nu aan het 

grootste gedeelte van het tussenliggende gebied de bestemming "Groen-Bos-Natuur-

Water (G-BO-N-WA)" is toegekend en in dat gebied slechts enkele woningen, 

grenzend aan de bestaande bebouwing in de kern van Hapert, kunnen worden 

gebouwd. Gelet op het vorenstaande heeft de raad zich terecht op het standpunt 

gesteld dat de door [appellante sub 6] en [appellant sub 4] bedoelde gronden zijn 

gelegen buiten de bebouwde kom. Daarbij wijst de Afdeling er op dat de 

omstandigheid dat op het voorziene bedrijventerrein sprake zal zijn van op korte 

afstand van elkaar gelegen bebouwing die is geconcentreerd tot een samenhangende 

structuur, niet betekent dat het bedrijventerrein op zichzelf een bebouwde kom 

vormt.’ 

3.6.2. Bedrijventerrein Zaltbommel en bebouwde kom 

In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel van de Wgv is aangegeven dat de 

grens van de bebouwde kom ‘niet wordt bepaald door de Wegenverkeerswetgeving, 

maar evenals in de ruimtelijke ordening door de aard van de omgeving’. Binnen een 

bebouwde kom is de op korte afstand van elkaar gelegen bebouwing geconcentreerd 

tot een samenhangende structuur. 

 

De twee onderstreepte elementen vertalen zich naar de volgende twee vragen: 

1. Is er sprake van onbebouwde gronden tussen de woonkern en het 

bedrijventerrein, waardoor niet langer kan worden gesteld dat het 

bedrijventerrein een voortzetting vormt van de bebouwde kom? 

2. Is er een fysieke scheiding tussen de woonkern en het bedrijventerrein, 

waardoor deze niet langer als één samenhangende structuur wordt gezien? 

 

De situatie is weergegeven op afbeelding 5. 
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Afbeelding 5. Situatie bedrijventerrein nabij Zaltbommel  

 

1. Korte afstand 

Uit bovenstaande uitspraken blijkt dat als er tussen een woonkern en een 

bedrijventerrein sprake is van een zone waar geen bebouwing aanwezig is en slechts 

enkele woningen kunnen worden gebouwd, het bedrijventerrein niet wordt gezien als 

bebouwde kom (uitspraak bedrijventerrein nabij Hapert). 

 

Ook bij de situatie in Zaltbommel is sprake van een onbebouwde zone tussen de kern 

van Zaltbommel en het bedrijventerrein, namelijk de Rijksweg A2 en de onbebouwde 

strook met o.a. sportvelden ten westen van de Rijksweg A2.  

 

2. Samenhangende structuur 

Door de aanwezigheid van de Rijksweg A2 en de spoorlijn ’s-Hertogenbosch – Utrecht 

is er sprake van een ruimtelijke scheiding tussen de woonkern en het 

bedrijventerrein. Door deze twee fysieke barrières kan worden gesteld dat geen 

sprake is van een met de bebouwde kom samenhangende structuur.  

 

In de uitspraak ABRvS, 201305948/1/A4 van 8 januari 2014 komt de 

samenhangende structuur aan bod. Een woning lag ten opzichte van de woonkern 

aan de andere zijde van de weg en vormde de enige bebouwing aan die zijde van de 

weg. In deze uitspraak is de weg als grens van de bebouwde kom aangemerkt. De 

woning lag op een afstand van ongeveer 30 meter van de dichtstbijzijnde bebouwing 

aan de andere zijde van de weg. Een samenhangende structuur met deze bebouwing 

Huidig bedrijventerrein: bebouwde kom? 

Uitbreiding De Wildeman II: bebouwde kom? 

Onbebouwde strook 

Rijksweg A2 

Spoorlijn ’s-Hertogenbosch - Utrecht 
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ontbrak. Bij de situatie in Zaltbommel is aan de andere zijde van de Rijksweg A2 of 

de spoorlijn ’s-Hertogenbosch – Utrecht sprake van dichtere bebouwing dan in 

bovengenoemde uitspraak, maar deze vormt door de ruimtelijke scheiding en de 

andere aard van de bebouwing geen samenhangende structuur met de bebouwde 

kom. 

 

Ook in de uitspraak ABRvS 201303739/1/A1 van 5 maart 2014 komt de 

samenhangende structuur aan bod. Een bouwplan lag aan de noord- en 

noordwestzijde dicht tegen een bebouwde kom, maar werd daarvan gescheiden door 

een dijk. Aan de zuidzijde van het bouwplan bevond zich een uitgestrekt terrein van 

akkers en weilanden. Het bouwplan werd als buiten de bebouwde kom beoordeeld. 

De scheiding door een dijk is vergelijkbaar met de scheiding door de Rijksweg A2 en 

de spoorlijn ’s-Hertogenbosch – Utrecht.  

 

Dit houdt in dat ook de uitbreiding Wildeman II niet wordt gezien als bebouwde kom 

in termen van de Wgv. 
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4. GEURBEREKENINGEN 

 

In de omgeving van het plangebied De Wildeman II liggen enkele veehouderijen. De 

veehouderijen zijn weergegeven op afbeelding 6. Op deze afbeelding is ook (in het 

rood) de totale geuremissie per veehouderij weergegeven. 

 

 
Afbeelding 6. Veehouderijen nabij bedrijventerrein De Wildeman II te Zaltbommel 

 

4.1. Voorgrondbelasting 

4.1.1. Schoofbandweg 10 

De veehouderij aan de Schoofbandweg 10 heeft een vergunning d.d. 4 juni 2007 

voor een varkenshouderij op dat adres. De vergunde veebezetting is als volgt: 

- 14 schapen, overige huisvesting, B1.100; 

- 504 gespeende biggen, koeldeksysteem 150%, D1.1.11; 

- 209 gespeende biggen, overige huisvesting, D1.1.100; 

- 40 kraamzeugen, overige huisvesting, D1.2.100; 

- 50 guste- en dragende zeugen, overige huisvesting individueel, D1.3.101; 

- 1 dekbeer, overige huisvesting, D2.100; 

De Wildeman II 

De Wildeman III 
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- 200 vleesvarkens, koeldeksysteem 200%, D3.2.6.1.1; 

- 512 vleesvarkens, overige huisvesting, D3.100; 

- 1 paard, overige huisvesting, K1.100. 

 

Voor varkens en schapen zijn in de Rgv geuremissiefactoren vastgesteld. Daarom zijn 

voor deze veehouderij de geurcontouren berekend. Op basis van de vergunning en 

de milieutekening zijn de parameters voor de geurberekening bepaald. De 

parameters die zijn gebruikt voor de geurberekening zijn weergegeven in tabel 3.  

 

Tabel 3. Parameters geurberekening Schoofbandweg 10, vergunde situatie 

Emissiepunt 

X 

coördinaat 

(m) 

Y 

coördinaat 

(m) 

Emissiepunt 

hoogte 

(m) 

Gebouw 

hoogte 

(m) 

Emissiepunt 

diameter 

(m) 

Uittree 

snelheid 

(m/s) 

Geur 

emissie 

(ouE/s) 

Stal 3 147 672 422 934 3,5 2,8 0,50 4,00 2.722 

Stal 4 147 655 422 937 1,5 1,5 0,50 0,40 109 

Stal 6 147 662 422 974 3,6 3,2 0,50 4,00 6.326 

Stal 7 147 645 422 972 4,0 3,6 0,50 4,00 8.314 

Stal 8 147 625 422 962 4,0 2,9 0,50 4,00 4.416 

 

De geurcontouren zijn weergegeven op de kaart in bijlage 1. De geurnorm voor de te 

realiseren geurgevoelige objecten binnen het plangebied De Wildeman II bedraagt 8 

ouE/m
3 (zie paragraaf 3.3.1). Op de kaart in bijlage 1 is te zien dat een klein gedeelte 

van het plangebied binnen de geurcontour van 8 ouE/m
3 ligt. Op basis van de 

vergunde situatie van de veehouderij aan de Schoofbandweg 10 kan dit gedeelte niet 

worden benut voor het realiseren van geurgevoelige objecten. 

 

Op de kaart is ook te zien dat de veehouderij in de richting van het plangebied niet 

overbelast is op bestaande geurgevoelige objecten. De veehouderij heeft nog 

mogelijkheden om binnen het bouwvlak stallen en emissiepunten in noordelijke 

richting te verplaatsen. Daarom zijn de geurcontouren ook berekend in een worst-

case situatie. In de worst-case situatie wordt uitgegaan van een emissiepunt op de 

rand van het bouwvlak, zo dicht mogelijk bij het plangebied De Wildeman II en zo 

ver mogelijk van bestaande geurgevoelige objecten in de omgeving. 

 

De parameters die zijn gebruikt voor de worst-case geurberekening zijn weergegeven 

in tabel 4. Naast de ligging van het emissiepunt is ook voor de overige parameters 

uitgegaan van een worst-case situatie (parameters behorend bij natuurlijke 

ventilatie, conform de handleiding bij het verspreidingsmodel V-Stacks Vergunning 

en de toelichting op de website van Infomil). 
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Tabel 4. Parameters geurberekening Schoofbandweg 10, worst-case situatie 

Emissiepunt 

X 

coördinaat 

(m) 

Y 

coördinaat 

(m) 

Emissiepunt 

hoogte 

(m) 

Gebouw 

hoogte 

(m) 

Emissiepunt 

diameter 

(m) 

Uittree 

snelheid 

(m/s) 

Geur 

emissie 

(ouE/s) 

Rand bouwvlak 147 601 422 983 1,5 1,5 0,50 0,40 21.887 

 

De geurcontouren zijn weergegeven op de kaart in bijlage 2. Een groter gedeelte van 

het plangebied De Wildeman II ligt binnen de geurcontour van 8 ouE/m
3. Op basis 

van de worst-case situatie van de veehouderij aan de Schoofbandweg 10 kan dit 

gedeelte niet worden benut voor het realiseren van geurgevoelige objecten. 

 

Geurgevoelige objecten kunnen worden gerealiseerd buiten de worst-case 

geurcontour van 8 ouE/m
3. De te realiseren geurgevoelige objecten vormen dan geen 

belemmering voor de veehouderij aan de Schoofbandweg 10. Het woon- en 

verblijfsklimaat behorende bij een geurbelasting van 8 ouE/m
3 is volgens de tabel 2 in 

paragraaf 3.4 ‘slecht’. Dit woon- en verblijfsklimaat wordt door de Wgv acceptabel 

geacht voor geurgevoelige objecten buiten een bebouwde kom. Er zijn geen redenen 

om aan te nemen dat in dit gebied een afwijkende relatie is tussen de geurbelasting 

en het woon- en verblijfsklimaat dan op andere plaatsen in Nederland (buiten een 

bebouwde kom). Aangezien geurgevoelige objecten gerealiseerd kunnen worden 

buiten de geurcontour van 8 ouE/m
3 is het woon- en verblijfsklimaat beter dan het 

woon- en verblijfsklimaat dat op grond van de Wgv acceptabel wordt geacht. 

4.1.2. Schoofbandweg 12 

Voor de veehouderij aan de Schoofbandweg 12 is op 23 oktober 2001 een 

veranderingsvergunning verleend voor het bouwen van een varkensstal met 1.700 

vleesvarkens op dat adres. De vergunde veebezetting was als volgt: 

- 69 melkkoeien, overige huisvesting, A1.100; 

- 29 stuks vrouwelijk jongvee, overige huisvesting, A3.100; 

- 180 vleesvarkens, overige huisvesting, D3.100; 

- 1.700 vleesvarkens, schuine putwand, D3.2.7.2.1. 

 

De nieuwe vleesvarkensstal voor 1.700 vleesvarkens is niet gebouwd. Binnen 3 jaar 

naar het onherroepelijk worden van de veranderingsvergunning van 23 oktober 

2001, op 10 november 2004, is een revisievergunning verleend. De vergunde 

veebezetting was als volgt: 

- 69 melkkoeien, overige huisvesting, A1.100; 

- 29 stuks vrouwelijk jongvee, overige huisvesting, A3.100; 

- 180 vleesvarkens, overige huisvesting, D3.100; 

- 2.196 vleesvarkens, schuine putwand, D3.2.7.2.1. 

 

De nieuwe vleesvarkensvarkensstal voor 2.196 vleesvarkens is niet gebouwd. De 

rechten voor de nieuwe vleesvarkensstal zijn daarom begin 2008 (3 jaar naar het 

onherroepelijk worden van de revisievergunning van 10 november 2004) komen te 

vervallen. Voor het overige is de revisievergunning van 10 november 2004 in werking 

getreden, waarmee de vergunning van 23 oktober 2001 is komen te vervallen. 
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Het vergunde recht na begin 2008 is als volgt: 

- 69 melkkoeien, overige huisvesting, A1.100; 

- 29 stuks vrouwelijk jongvee, overige huisvesting, A3.100; 

- 180 vleesvarkens, overige huisvesting, D3.100. 

 

Op 28 november 2007 is een sloopvergunning verleend voor de varkensstal met 180 

vleesvarkens. Op 29 april 2008 is voor de inrichting een melding op grond van het 

Besluit landbouw milieubeheer geaccepteerd voor de volgende veebezetting: 

- 80 melkkoeien, overige huisvesting, A1.100; 

- 40 stuks vrouwelijk jongvee, overige huisvesting, A3.100. 

Op de plaats van de gesloopte vleesvarkensstal is een nieuwe jongveestal gebouwd.  

 

Na de melding van 29 april 2008 worden niet langer vleesvarkens gehouden. Echter 

zijn de rechten voor de 180 vleesvarkens niet (officieel) vervallen. Het houden van 

180 vleesvarkens viel namelijk niet onder het toenmalige Besluit landbouw 

milieubeheer (maximaal 50 mve).  

 

Op 1 januari 2013 heeft een wijziging van het Activiteitenbesluit plaatsgevonden. Het 

houden van de 180 vleesvarkens valt wel binnen de grenzen van het gewijzigde 

Activiteitenbesluit. Echter zijn hiermee de rechten voor de 180 vleesvarkens niet 

komen te vervallen. De vergunde veebezetting is daarom als volgt: 

- 80 melkkoeien, overige huisvesting, A1.100; 

- 40 stuks vrouwelijk jongvee, overige huisvesting, A3.100; 

- 180 vleesvarkens, overige huisvesting, D3.100. 

 

Voor vleesvarkens zijn in de Rgv geuremissiefactoren vastgesteld. Daarom zijn voor 

deze veehouderij de geurcontouren berekend. De geurcontouren zijn berekend in een 

worst-case situatie. In de worst-case situatie wordt uitgegaan van een emissiepunt 

op de rand van het bouwvlak, zo ver mogelijk in de richting van het plangebied De 

Wildeman II. 

 

De parameters die zijn gebruikt voor de worst-case geurberekening zijn weergegeven 

in tabel 5. Naast de ligging van het emissiepunt is ook voor de overige parameters 

uitgegaan van een worst-case situatie (parameters behorend bij natuurlijke 

ventilatie, conform de handleiding bij het verspreidingsmodel V-Stacks Vergunning 

en de toelichting op de website van Infomil). 

 

Tabel 5. Parameters geurberekening Schoofbandweg 12, worst-case situatie 

Emissiepunt 

X 

coördinaat 

(m) 

Y 

coördinaat 

(m) 

Emissiepunt 

hoogte 

(m) 

Gebouw 

hoogte 

(m) 

Emissiepunt 

diameter 

(m) 

Uittree 

snelheid 

(m/s) 

Geur 

emissie 

(ouE/s) 

Rand bouwvlak 147 448 422 958 1,5 1,5 0,50 0,40 4.140 

 

De geurcontouren zijn weergegeven op de kaart in bijlage 3. De geurnorm voor de te 

realiseren geurgevoelige objecten binnen het plangebied De Wildeman II bedraagt 8 



 

 

Bedrijventerrein De Wildeman II te Zaltbommel, rapport geur Pagina 20 van 24 

ouE/m
3 (zie paragraaf 3.3.1). Het plangebied De Wildeman II ligt buiten de worst-

case geurcontour van 8 ouE/m
3.  

 

Binnen het plangebied is sprake van een acceptabel woon- en verblijfsklimaat. De te 

realiseren geurgevoelige objecten vormen geen belemmering voor de veehouderij 

aan de Schoofbandweg 12. 

4.1.3. Schoofbandweg 6 

De veehouderij aan de Schoofbandweg 6 heeft een vergunning d.d. 18 april 2008 

voor een rundveehouderij op dat adres. De vergunde veebezetting is als volgt: 

- 3 stuks vrouwelijk jongvee, overige huisvesting, A3.100; 

- 40 vleesstieren, overige huisvesting, A6.100; 

- 1 fokstier, overige huisvesting, A7.100. 

 

Voor vleesvee zijn in de Rgv geuremissiefactoren vastgesteld. Daarom zijn voor deze 

veehouderij de geurcontouren berekend. De geurcontouren zijn berekend in een 

worst-case situatie. In de worst-case situatie wordt uitgegaan van een emissiepunt 

op de rand van het bouwvlak, zo ver mogelijk in de richting van het plangebied De 

Wildeman II. 

 

De parameters die zijn gebruikt voor de worst-case geurberekening zijn weergegeven 

in tabel 6. Naast de ligging van het emissiepunt is ook voor de overige parameters 

uitgegaan van een worst-case situatie (parameters behorend bij natuurlijke 

ventilatie, conform de handleiding bij het verspreidingsmodel V-Stacks Vergunning 

en de toelichting op de website van Infomil). 

 
Tabel 6. Parameters geurberekening Schoofbandweg 6, worst-case situatie 

Emissiepunt 

X 

coördinaat 

(m) 

Y 

coördinaat 

(m) 

Emissiepunt 

hoogte 

(m) 

Gebouw 

hoogte 

(m) 

Emissiepunt 

diameter 

(m) 

Uittree 

snelheid 

(m/s) 

Geur 

emissie 

(ouE/s) 

Rand bouwvlak 147 902 423 049 1,5 1,5 0,50 0,40 1.424 

 

De geurcontouren zijn weergegeven op de kaart in bijlage 4. De geurnorm voor de te 

realiseren geurgevoelige objecten binnen het plangebied De Wildeman II bedraagt 8 

ouE/m
3 (zie paragraaf 3.3.1). Het plangebied De Wildeman II ligt buiten de worst-

case geurcontour van 8 ouE/m
3.  

 

Binnen het plangebied is sprake van een acceptabel woon- en verblijfsklimaat. De te 

realiseren geurgevoelige objecten vormen geen belemmering voor de veehouderij 

aan de Schoofbandweg 6. 

4.1.4. Jannestraat 3 

De veehouderij aan de Jannestraat 3 heeft een vergunning d.d. 28 oktober 1991 voor 

een varkenshouderij op dat adres. De vergunde veebezetting is als volgt: 

- 706 vleesvarkens, overige huisvesting, D3.100. 
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Op 13 april 2015 zijn de rechten voor het houden van de varkens ingetrokken. Er is 

daarom geen sprake meer van een geurcontour. Binnen het plangebied is sprake van 

een acceptabel woon- en verblijfsklimaat. De te realiseren geurgevoelige objecten 

vormen geen belemmering voor de locatie Jannestraat 3. 

4.1.5. Ketelsteeg 19 

De veehouderij aan de Ketelsteeg 19 heeft een vergunning d.d. 13 november 2013 

voor een rundveehouderij op dat adres. De vergunde veebezetting is als volgt: 

- 32 melkkoeien, overige huisvesting, A1.100; 

- 48 stuks vrouwelijk jongvee, overige huisvesting, A3.100; 

- 710 vleeskalveren, overige huisvesting, A4.100. 

 

Voor vleesvee zijn in de Rgv geuremissiefactoren vastgesteld. Daarom zijn voor deze 

veehouderij de geurcontouren berekend. Op basis van de vergunning en de 

milieutekening zijn de parameters voor de geurberekening bepaald. De parameters 

die zijn gebruikt voor de geurberekening zijn weergegeven in tabel 7.  

 

Tabel 7. Parameters geurberekening Ketelsteeg 19, vergunde situatie 

Emissiepunt 

X 

coördinaat 

(m) 

Y 

coördinaat 

(m) 

Emissiepunt 

hoogte 

(m) 

Gebouw 

hoogte 

(m) 

Emissiepunt 

diameter 

(m) 

Uittree 

snelheid 

(m/s) 

Geur 

emissie 

(ouE/s) 

Stal C 147 908 423 852 6,5 6,0 0,50 4,00 10.253 

Stal D+E 147 903 423 871 6,5 6,0 0,50 4,00 2.706 

Stal F 147 930 423 851 6,5 6,0 0,50 4,00 2.706 

Stal J 147 918 423 905 1,5 1,5 0,50 0,40 1.709 

Stal L 147 954 423 879 1,5 1,5 0,50 0,40 1.495 

Stal M 147 943 423 900 1,5 1,5 0,50 0,40 6.408 

 

De geurcontouren zijn weergegeven op de kaart in bijlage 5. De geurnorm voor de te 

realiseren geurgevoelige objecten binnen het plangebied De Wildeman II bedraagt 8 

ouE/m
3 (zie paragraaf 3.3.1). Het plangebied De Wildeman II ligt buiten de 

geurcontour van 8 ouE/m
3. 

 

Op de kaart is ook te zien dat de veehouderij in de richting van het plangebied 

overbelast is op bestaande geurgevoelige objecten, namelijk de woningen aan de 

Ketelsteeg 18 en Ketelsteeg 20. De geurnorm ter plaatse van deze woningen 

bedraagt 8 ouE/m
3 (want de woningen liggen buiten een gebied waarvoor de 

gemeente Maasdriel in haar geurverordening d.d. 3 maart 2011 aangepaste 

geurnormen heeft vastgesteld). De veehouderij heeft daarom geen mogelijkheden 

meer om in geurimmissie te groeien in de richting van het plangebied. Er is geen 

situatie denkbaar dat de geurbelasting op de woningen aan de Ketelsteeg 18 en 

Ketelsteeg 20 afneemt én de geurcontour van 8 ouE/m
3 het plangebied bereikt. De 

vergunde situatie vormt ook de worst-case situatie. 
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Binnen het plangebied is sprake van een acceptabel woon- en verblijfsklimaat. De te 

realiseren geurgevoelige objecten vormen geen belemmering voor de veehouderij 

aan de Ketelsteeg 19. 

4.2. Afstanden 

Uit paragraaf 4.1 blijkt dat de betrokken veehouderijen ook dieren houden waarvoor 

in de Rgv geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld, zoals melkrundvee, vrouwelijk 

jongvee en paarden. Daarom zijn voor de betrokken veehouderijen ook de 

afstandscontouren bepaald. De afstandscontouren zijn bepaald in een worst-case 

situatie, uitgaande van de rand van het bouwvlak. De afstandscontouren zijn 

weergegeven op de kaart in bijlage 6. De afstandsnorm voor de te realiseren 

geurgevoelige objecten binnen het plangebied De Wildeman II bedraagt 50 meter 

(zie paragraaf 3.3.2). Het plangebied De Wildeman II ligt buiten de worst-case 

afstandscontour van 50 meter van elk van de veehouderijen in de omgeving.  

 

Binnen het plangebied is sprake van een acceptabel woon- en verblijfsklimaat. De te 

realiseren geurgevoelige objecten vormen geen belemmering voor de veehouderijen 

in de omgeving. 

 

Daarnaast moet rekening worden gehouden met de gevel-gevel afstand van 25 

meter (zie paragraaf 3.3.2). Gezien de worst-case afstandscontour van 50 meter op 

de kaart in bijlage 6 vormt ook de gevel-gevel afstand geen knelpunt. 

4.3. Achtergrondbelasting 

De achtergrondbelasting wordt gevormd door de geurbelasting van alle 

veehouderijen samen (zie paragraaf 3.3.3). De geuremissie is afkomstig van dieren 

waarvoor in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) een omrekeningsfactor is 

vastgesteld, zoals varkens, vleesvee, pluimvee, schapen en geiten. Bij een onderzoek 

naar de achtergrondbelasting worden alle veehouderijen binnen een straal van twee 

kilometer van het plangebied betrokken. Op basis van veehouderijgegevens uit de 

provinciale database Web-BVB3 zijn de relevante veehouderijen geselecteerd.  

 

De parameters van de relevante veehouderijen in de directe omgeving van het 

plangebied hebben wij bepaald op basis van de milieuvergunningen en tekeningen. 

Overige veehouderijen met een relevante geuremissie liggen op minstens 1.500 

meter van het plangebied. Van deze veehouderijen is uitgegaan de totale 

geuremissie uit Web-BVB en algemene rekenparameters. Dit geeft voldoende inzicht 

in de achtergrondbelasting ter plaatse van het plangebied. Het in detail bepalen van 

de parameters van alle de veehouderijen op grotere afstand zal niet leiden tot een 

significant verschil in de berekende achtergrondbelasting of tot een andere conclusie 

voor wat betreft de toetsing. 

 

                                         
3 http://gelderland.vaa.com/webbvb/ 
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De achtergrondbelasting hebben wij berekend met het verspreidingsmodel V-Stacks 

Gebied. De achtergrondbelasting is weergegeven op de kaart in de bijlage 7. De 

achtergrondbelasting is weergegeven in verschillende klassen van het woon- en 

verblijfsklimaat (zie tabel 2 paragraaf 3.4). 

 

De geurnorm voor de te realiseren geurgevoelige objecten binnen het plangebied 

bedraagt 8 ouE/m
3 (zie paragraaf 3.3.1). Dit is de norm als het gaat om de 

individuele geurbelasting van een veehouderij. In tabel 2 paragraaf 3.4 is te zien dat 

bij een individuele geurbelasting (voorgrondbelasting) van 8 ouE/m
3 een ‘slecht’ 

woon- en verblijfsklimaat hoort. Dit woon- en verblijfsklimaat wordt op grond van de 

Wgv acceptabel geacht voor geurgevoelige objecten buiten een bebouwde kom.  

 

Uit de berekening van de achtergrondbelasting volgt een ‘goed’, ‘redelijk goed’ en 

voor een klein gedeelte ‘matig’ woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van het 

plangebied. Het woon- en verblijfsklimaat is daarom beter dan het woon- en 

verblijfsklimaat dat op grond van de Wgv acceptabel wordt geacht. De 

achtergrondbelasting vormt geen knelpunt. 
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5. CONCLUSIE 

 

In deze conclusie geven wij een antwoord op de onderzoeksvragen, zoals gesteld in 

paragraaf 1.2.  

 

Uit hoofdstuk 4 blijkt dat alleen de voorgrondbelasting van de veehouderij aan de 

Schoofbandweg 10 een mogelijk knelpunt vormt. Wanneer geurgevoelige objecten 

worden gerealiseerd buiten de worst-case geurcontour van 8 ouE/m
3 van deze 

veehouderij is sprake van een acceptabel woon- en verblijfsklimaat. De te realiseren 

geurgevoelige objecten vormen dan ook geen belemmering voor de veehouderij aan 

de Schoofbandweg 10. De voorgrondbelasting van de overige veehouderijen in de 

omgeving vormen geen knelpunt.  

 

Ten aanzien van de afstanden van elke veehouderij is sprake van een acceptabel 

woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van het plangebied De Wildeman II. De te 

realiseren geurgevoelige objecten vormen geen belemmering voor de veehouderijen.  

 

Ook op basis van de achtergrondbelasting is sprake van een acceptabel woon- en 

verblijfsklimaat ter plaatse van het plangebied De Wildeman II. 
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Bijlage 7 - Achtergrondbelasting

DATUM

TEKENAAR

SCHAAL

FORMAAT

20 oktober 2015

RK

1 : 20.000

A4

Heidebloemstraat 15  •  Postbus 64  •  5480 AB Schijndel

T 073 594 10 11  •  F 073 594 11 20  •   www.deroever.nl

Leefklimaat:

zeer goed

goed

redelijk goed

matig

tamelijk slecht

slecht

zeer slecht

extreem slecht

bouwvlak

Veehouderij:

Overig:

plangebied
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Bijlage 6 - Afstanden

DATUM

TEKENAAR

SCHAAL

FORMAAT

7 augustus 2015

RK

1 : 8.000

A4

Heidebloemstraat 15  •  Postbus 64  •  5480 AB Schijndel

T 073 594 10 11  •  F 073 594 11 20  •   www.deroever.nl

bouwvlak

Veehouderij:

Overig:

plangebied

Afstanden:

50 meter
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Bijlage 5 - Voorgrondbelasting Ketelsteeg 19,

vergunde situatie
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Bijlage 4 - Voorgrondbelasting Schoofbandweg 6,

worst-case situatie
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Bijlage 3 - Voorgrondbelasting Schoofbandweg 12,

worst-case situatie
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Bijlage 2 - Voorgrondbelasting Schoofbandweg 10,

worst-case situatie
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Bijlage 1 - Voorgrondbelasting Schoofbandweg 10,

vergunde situatie
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De gemeente Zaltbommel werkt aan de ontwikkeling van Bedrijventerrein Wildeman II te 

Zaltbommel. De Wildeman II is een nieuw bedrijventerrein ten oosten van Wildeman I 

tussen de Wildemanweg, Van Heemstraweg en de N322. Het bedrijventerrein wordt ont-

sloten via de Wildemanweg, heeft een bruto oppervlakte van 18 ha en is voornamelijk 

bestemd voor grootschalige distributiecentra. Mogelijk wordt een klein, ondergeschikt 

deel, voor meer gemengde bedrijvigheid gebruikt. Grootschalige detailhandel is niet mo-

gelijk op deze locatie. Figuur 1.1 geeft de planlocatie weer. 

 

 
 

Figuur 1.1: Indicatieve ligging bedrijventerrein De Wildeman II 

 

 

De ontwikkelingen zorgen voor extra verkeersbewegingen op de omliggende wegen. 

Deze toename van verkeer heeft gevolgen voor de geluidsbelastingen en concentraties 

1111     
    
InleidingInleidingInleidingInleiding    
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langs deze wegen. Daarom heeft de gemeente Zaltbommel Goudappel Coffeng bv ge-

vraagd onderzoek te doen naar de gevolgen van de plannen op de akoestische situatie 

en de luchtkwaliteitssituatie. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, resulta-

ten en bevindingen van het akoestisch onderzoek en het onderzoek luchtkwaliteit be-

schreven. 

 

Leeswijzer 

Het wettelijk kader rond wegverkeersgeluid en luchtkwaliteit is omschreven in hoofdstuk 

2. De uitgangspunten van de onderzoeken zijn uiteengezet in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 

zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek beschreven. In hoofdstuk 5 zijn de bevin-

dingen uit het onderzoek luchtkwaliteit gepresenteerd. De rapportage sluit af met de 

conclusies in hoofdstuk 6. 
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2.12.12.12.1 Wettelijk kader wegverkeerslawaaiWettelijk kader wegverkeerslawaaiWettelijk kader wegverkeerslawaaiWettelijk kader wegverkeerslawaai    

De regelgeving omtrent geluidshinder is vastgelegd in de Wet geluidhinder. De Wet ge-

luidhinder schrijft voor dat bij gewijzigde situaties akoestisch onderzoek uitgevoerd moet 

worden. 

Met de ontwikkeling van bedrijventerrein Wildeman II is geen sprake van de realisatie 

van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen. Wel zorgen de plannen voor een toename 

van het aantal verkeersbewegingen om de omliggende wegen in de omgeving. Hierdoor 

neemt ook de geluidsbelasting langs deze wegen toe. De Wet geluidhinder kent geen 

normen voor dergelijke ‘gevolgen elders’. In het kader van een goede ruimtelijke orde-

ning zijn deze gevolgen elders echter wel beschouwd. Hierbij is beschouwd of er sprake 

is van significante geluidstoenames als gevolg van de plannen. 

Een geluidstoename wordt als significant gezien wanneer deze met 2 dB of meer toe-

neemt als gevolg van de plannen. Een geluidstoename van 1 dB is niet waarneembaar 

voor het menselijk oor en daarmee niet significant.  

Bij het bepalen van de gevolgen elders is de toekomstige plansituatie is hierbij vergele-

ken met de toekomstige autonome situatie (zonder uitvoering van de plannen). Bij de 

vergelijking geldt een ondergrens van 48 dB. Dit is de in formeel te toetsen situaties 

voorkeursgrenswaarde. 

 

2.22.22.22.2 Wettelijk kader luchtkwaliteitWettelijk kader luchtkwaliteitWettelijk kader luchtkwaliteitWettelijk kader luchtkwaliteit    

De belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit is vastgelegd in 

hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer. In deze paragraaf, ook wel bekend als de 

Wet luchtkwaliteit, is de basis gelegd voor een programmasystematiek voor maatregelen 

en projecten, hetgeen geconcretiseerd is in het Nationale Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit: het NSL.  

 

Voor de toetsing aan de luchtkwaliteitsnormen zijn, conform de Handreiking Rekenen 

aan Luchtkwaliteit1, in de praktijk vier normen van toepassing: 

                                                           
1  Handreiking Rekenen aan luchtkwaliteit, actualisering 2011 van het Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu. 

2222     
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■ jaargemiddelde concentratie NO2 (40 µg/m3); 

■ jaargemiddelde concentratie PM10 (40 µg/m3); 

■ aantal dagen overschrijding van de grenswaarde van de 24-uursgemiddelde  

concentratie PM10 (maximaal 35 dagen per jaar >50 µg/m3); 

■ jaargemiddelde concentratie PM2,5 (25 µg/m3). 

 

Het plan in relatie tot het wettelijke kader 

In navolging van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan worden gesteld dat een 

ruimtelijke ontwikkeling vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit doorgang kan vinden in-

dien wordt voldaan aan een van de volgende punten: 

a. er is geen sprake van normoverschrijding; 

b.  er is per saldo sprake van een verbetering (saldobenadering); 

c. het project draagt niet in betekenende mate (NIBM) bij aan de luchtkwaliteit2; 

d.  het project is opgenomen in het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwali-

teit (NSL). 

 

De plannen zijn niet opgenomen in het NSL. Onderzocht is of sprake is van normover-

schrijdingen en hoe groot de planeffecten zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  Een plan draagt in betekenende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit indien de 

planbijdrage groter dan 1,2 µg/m3 is. Projecten met een bijdrage van 1,2 µg/m3 of lager zijn 
niet in betekenende mate (NIBM). 
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3.13.13.13.1 VerkeersgegevensVerkeersgegevensVerkeersgegevensVerkeersgegevens    

Voor het inzichtelijk maken van de gevolgen voor de geluidsbelasting en de luchtkwali-

teit zijn acht maatgevende wegvakken geselecteerd. Dit zijn de wegvakken waarlangs 

zich de grootste planeffecten voordoen. De gehanteerde verkeersgegeven zijn ontleend 

aan het verkeersmodel Rivierenland 2013.  

De situering van de beschouwde wegvakken is weergegeven in figuur 3.1. Tabel 3.1 geeft 

een overzicht van de verkeersgegevens in de toekomstige referentiesituatie 2025. De 

verkeersgegevens voor de plansituatie zijn gepresenteerd in tabel 3.2. Gerekend is met 

weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten. 

 

 
 

Figuur 3.1: Situering beschouwde wegvakken 

 

 

3333     
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wwwwegvakegvakegvakegvak    

    

    

    

iiiintensiteit ntensiteit ntensiteit ntensiteit 

(mvt/etm)(mvt/etm)(mvt/etm)(mvt/etm)    

    

ggggemiddeld uurpercentage emiddeld uurpercentage emiddeld uurpercentage emiddeld uurpercentage     

t.o.v. etmaalt.o.v. etmaalt.o.v. etmaalt.o.v. etmaal    (%/h)(%/h)(%/h)(%/h)    

aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-

keer dagperiodekeer dagperiodekeer dagperiodekeer dagperiode    

(7(7(7(7----19h)19h)19h)19h)    

aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-

keer avondperiodekeer avondperiodekeer avondperiodekeer avondperiode    

(19(19(19(19----23h)23h)23h)23h)    

aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-

keer nachtperiodekeer nachtperiodekeer nachtperiodekeer nachtperiode    

(23(23(23(23----7h)7h)7h)7h)    

dag- 

periode  

avondperi-

ode 

nacht- 

periode 

middel-

zwaar (%) 

 

zwaar (%) 

middel-

zwaar (%) 

 

zwaar (%) 

middel-

zwaar (%) 

 

zwaar (%) 

1. Van Heemstraweg-oost         6.200  6,8 3,2 0,7 6 4 3 2 6 4 

2. Van Heemstraweg-oost         4.700  6,8 3,2 0,7 5 3 2 2 5 3 

3. Van Heemstraweg         5.000  6,5 3,3 1,1 5 3 2 2 5 5 

4. N322 Van Heemstraweg        13.100  6,5 3,3 1,1 6 3 3 2 7 5 

5. Wildemanweg         2.700  6,7 3,4 0,8 9 6 5 3 10 7 

6. Wildemanweg         4.600 6,7 3,3 0,8 12 9 7 4 13 10 

7. N322      13.400  6,6 3,2 1,1 9 6 4 4 9 10 

8. N322 8.500  6,5 3,3 1,1 7 4 3 2 8 6 

 

Tabel 3.1: Verkeersgegevens autonome situatie 2025 (weekdaggemiddelde) 

 

 

    

    

    

    

wegvakwegvakwegvakwegvak    

    

    

    

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

(mvt/etm)(mvt/etm)(mvt/etm)(mvt/etm)    

    

gemiddeld uurpercentage gemiddeld uurpercentage gemiddeld uurpercentage gemiddeld uurpercentage     

t.o.v. etmaal (%/h)t.o.v. etmaal (%/h)t.o.v. etmaal (%/h)t.o.v. etmaal (%/h)    

aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-

keer dagpkeer dagpkeer dagpkeer dagperiodeeriodeeriodeeriode    

(7(7(7(7----19h)19h)19h)19h)    

aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-

keer avondperiode keer avondperiode keer avondperiode keer avondperiode 

(19(19(19(19----23h)23h)23h)23h)    

aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-

keer nachtperiode keer nachtperiode keer nachtperiode keer nachtperiode 

(23(23(23(23----7h)7h)7h)7h)    

dag- 

periode  

avondperi-

ode 

nacht- 

periode 

middel-

zwaar (%) 

 

zwaar (%) 

middel-

zwaar (%) 

 

zwaar (%) 

middel-

zwaar (%) 

 

zwaar (%) 

1. Van Heemstraweg-oost        6.500  6,8 3,2 0,7 6 3 3 2 6 3 

2. Van Heemstraweg-oost         4.800  6,8 3,2 0,7 5 3 2 2 5 3 

3. Van Heemstraweg         5.300  6,5 3,3 1,1 5 3 2 2 5 5 

4. N322 Van Heemstraweg       13.300  6,5 3,3 1,1 6 3 3 2 7 5 

5. Wildemanweg         3.000  6,7 3,4 0,8 9 5 5 3 10 6 

6. Wildemanweg        6.600  6,7 3,3 0,8 12 10 7 5 13 11 

7. N322        15.100  6,6 3,2 1,1 10 7 5 4 10 11 

8. N322        8.800  6,5 3,3 1,1 7 4 3 2 8 6 

 

Tabel 3.2: Verkeersgegevens plansituatie 2025 (weekdaggemiddelde) 

 

 

3.23.23.23.2 UitgangspUitgangspUitgangspUitgangspunten akoestisch onderzoekunten akoestisch onderzoekunten akoestisch onderzoekunten akoestisch onderzoek    

Rekenmethode 

Voor het akoestisch onderzoek is een geluidsmodel opgesteld met het softwarepakket 

GeoMilieu, versie 3.10. Dit model rekent volgens Standaard Rekenmethode 2 uit het Re-

ken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). 

 

Wettelijke correcties  

Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder en artikel 3.4 van het RMG2012 is op de ge-

luidsbelasting, een correctie toegepast van –5 dB voor wegen met een representatieve 
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snelheid van minder dan 70 km/h en –2 dB voor de overige wegen. Daarnaast is conform 

artikel 3.5 van het RMG2012 nog een correctie toegepast van -2 dB voor stille banden. 

Deze correctie is alleen toegepast voor wegen met een maximum snelheid van 70 km/u 

of meer. 

 

Afscherming, reflectie en overdrachtsdemping 

De gevels van de binnen het onderzoeksgebied aanwezige woningen en andere ‘objec-

ten’ hebben een geluidsreflecterende werking. Reflecties, lucht- en bodemdemping zijn 

volgens de in het Reken- en Meetvoorschrift aangegeven wijze doorgerekend. 

 

Hoogteligging 

Binnen het plangebied is geen sprake van grote hoogteverschillen, die van invloed zijn 

op de geluidssituatie. Gerekend is op een standaard maaiveldhoogte. 

 

Wegdekverharding 

Voor alle beschouwde wegen is uitgegaan van een standaard asfaltverharding van dicht 

asfaltbeton. 

 

Maximum snelheden 

Op de Van Heemstraweg(-oost) en de N233 geldt een maximum snelheid van 80 km/h 

(ter hoogte van de beschouwde woningen). Op de Wildemanweg bedraagt de maximum 

snelheid 50 km/h. 

 

Waarneempunten 

Langs de beschouwde wegvakken is een maatgevende woning gekozen waarop de ge-

luidsbelasting berekend is. Tabel 3.3 geeft een overzicht van de beschouwde woningen. 

Langs de Wildemanweg (wegvak 5 en 6) zijn geen geluidsgevoelige bestemmingen gesi-

tueerd. Op basis van de verkeersintensiteiten is de te verwachten geluidssituatie be-

schouwd. De geluidsbelasting is bepaald op de gevels van woningen. Gerekend is op een 

waarneemhoogte van 4,5 meter, representatief voor de gehele woning. 

 

waarneempuntwaarneempuntwaarneempuntwaarneempunt    geluidsbrongeluidsbrongeluidsbrongeluidsbron    beschouwd adresbeschouwd adresbeschouwd adresbeschouwd adres    

001_A Van Heemstraweg-oost Van Heemstraweg-oost 9 

002_A Van Heemstraweg-oost Van Heemstraweg-oost 19 

003_A Van Heemstraweg Jannestraat 2 

004_A N322 Van Heemstrawg Middelweg 1 

005_A Wildemanweg n.v.t. 

006_A Wildemanweg n.v.t. 

007_A N322 Schoofbandweg 12 

008_A N322 Schoofbandweg 6 

 

Tabel 3.3: Beschouwde woningen akoestisch onderzoek 
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3.33.33.33.3 Uitgangspunten onderzoek luchtkwaliteitUitgangspunten onderzoek luchtkwaliteitUitgangspunten onderzoek luchtkwaliteitUitgangspunten onderzoek luchtkwaliteit    

Rekenmethode 

Het onderzoek luchtkwaliteit is uitgevoerd met de NSL-rekentool, het rekenhart van het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De NSL-rekentool rekent vol-

gens Standaard Rekenmethode 1 en Standaard Rekenmethode 2 uit de Regeling beoor-

deling luchtkwaliteit (Rbl 2007). 

 

Rekenpunten 

Langs de beschouwde wegvakken is de luchtkwaliteit berekend op rekenpunten op de 

wettelijke toetsafstand van maximaal 10 meter vanaf de rand van de weg.  

 

NaamNaamNaamNaam    wegtypewegtypewegtypewegtype    snelheidstypesnelheidstypesnelheidstypesnelheidstype    boomfactorboomfactorboomfactorboomfactor    

1. Van Heemstraweg-oost 92 SRM2 OWN B buitenweg algemeen 1.00 geen/enkele bomen 

2. Van Heemstraweg-oost 92 SRM2 OWN B buitenweg algemeen 1.00 geen/enkele bomen 

3. Van Heemstraweg 92 SRM2 OWN B buitenweg algemeen 1.00 geen/enkele bomen 

4. N322 Van Heemstraweg 92 SRM2 OWN B buitenweg algemeen 1.00 geen/enkele bomen 

5. Wildemanweg 4 Basistype SRM1 E doorstromend stadsverkeer 1.25 meerdere bomen 

6. Wildemanweg 4 Basistype SRM1 E doorstromend stadsverkeer 1.25 meerdere bomen 

7. N322 92 SRM2 OWN B buitenweg algemeen 1.00 geen/enkele bomen 

8. N322 92 SRM2 OWN B buitenweg algemeen 1.00 geen/enkele bomen 

 

Tabel 3.4: Uitgangspunten luchtkwaliteit 
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De resultaten zijn samengevat in tabel 4.1. 

 

wegvakwegvakwegvakwegvak    geluidsborngeluidsborngeluidsborngeluidsborn    geluidsbelasting au-geluidsbelasting au-geluidsbelasting au-geluidsbelasting au-

tonoom 2025 (dB)tonoom 2025 (dB)tonoom 2025 (dB)tonoom 2025 (dB)    

geluidsbelasting geluidsbelasting geluidsbelasting geluidsbelasting 

plan (dB)plan (dB)plan (dB)plan (dB)    

verschil (dB)verschil (dB)verschil (dB)verschil (dB)    

1. Van Heemstraweg-oost Van Heemstraweg-oost 57,4 57,7 +0,2 

2. Van Heemstraweg-oost Van Heemstraweg-oost 54,5 54,6 +0,1 

3. Van Heemstraweg Van Heemstraweg 53,2 53,4 +0,2 

4. N322 Van Heemstraweg N322 Van Heemstrawg 57,8 57,8 +0,1 

5. Wildemanweg Wildemanweg n.v.t. n.v.t. +0,6 

6. Wildemanweg Wildemanweg n.v.t. n.v.t. +1,6 

7. N322 N322 0,0 0,0 0,0 

8. N322 N322 0,0 0,0 0,0 

 

Tabel 4.1: Geluidsbelastingen (inclusief correctie artikel 110g Wet geluidhinder) 

 

 

Uit de tabel valt op te maken dat de geluidsbelasting langs de Van Heemstraweg (Oost) 

en de N233 beperkt toenemen als gevolg van de plannen. Dergelijke geluidstoenames 

zijn niet waarneembaar voor het menselijk oor. 

Langs de Wildemanweg is de toename van de geluidsbelasting groter. Langs deze weg 

zijn echter geen geluidsgevoelige bestemmingen gesitueerd. Daarmee ontstaan er geen 

onacceptabele geluidssituaties.  

 

 

 

4444     
    
Resultaten aResultaten aResultaten aResultaten akoes-koes-koes-koes-
tisch onderzoektisch onderzoektisch onderzoektisch onderzoek    
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Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide 

De jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide is weergegeven in tabel 5.1. 

 

wegvakwegvakwegvakwegvak    autonome situatie autonome situatie autonome situatie autonome situatie 

(µg/m(µg/m(µg/m(µg/m3333))))    

plansituatie plansituatie plansituatie plansituatie 

µg/mµg/mµg/mµg/m3333) ) ) )     

verschil (µg/mverschil (µg/mverschil (µg/mverschil (µg/m3333))))    

1. Van Heemstraweg-oost 24,4 24,5 +0,1 

2. Van Heemstraweg-oost 23,3 23,4 +0,1 

3. Van Heemstraweg 23,1 23,2 +0,1 

4. N322 Van Heemstraweg 23,3 23,4 +0,1 

5. Wildemanweg 24,0 24,2 +0,2 

6. Wildemanweg 25,8 27,1 +1,3 

7. N322 25,7 26,4 +0,7 

8. N322 23,6 23,7 +0,1 

 

Tabel 5.1: Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide 

 

 

Uit de tabel valt op te maken dat in geen geval sprake is van een overschrijding van de 

norm van 40 µg/m3. De hoogst berekende concentratie bedraagt 27,1 µg/m3. Deze con-

centratie is berekend langs de Wildemanweg (wegvak 6). Als gevolg van de plannen 

neemt de concentratie stikstofdioxide hier toe met 1,3 µg/m3. 

 

 

Jaargemiddelde concentratie fijn stof PM10 

De jaargemiddelde concentratie fijn stof PM10 is weergegeven in tabel 5.2. 

 

wegvakwegvakwegvakwegvak    autonome siautonome siautonome siautonome situatie tuatie tuatie tuatie 

(µg/m(µg/m(µg/m(µg/m3333))))    

plansituatie plansituatie plansituatie plansituatie 

(µg/m(µg/m(µg/m(µg/m3333) ) ) )     

verschil (µg/mverschil (µg/mverschil (µg/mverschil (µg/m3333))))    

1. Van Heemstraweg-oost 23,5 23,5 0,0 

2. Van Heemstraweg-oost 23,4 23,4 0,0 

3. Van Heemstraweg 23,2 23,3 +0,1 

5555     
    
Resultaten onder-Resultaten onder-Resultaten onder-Resultaten onder-
zoek luchtkwaliteitzoek luchtkwaliteitzoek luchtkwaliteitzoek luchtkwaliteit    
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wegvakwegvakwegvakwegvak    autonome siautonome siautonome siautonome situatie tuatie tuatie tuatie 

(µg/m(µg/m(µg/m(µg/m3333))))    

plansituatie plansituatie plansituatie plansituatie 

(µg/m(µg/m(µg/m(µg/m3333) ) ) )     

verschil (µg/mverschil (µg/mverschil (µg/mverschil (µg/m3333))))    

4. N322 Van Heemstraweg 23,2 23,2 0,0 

5. Wildemanweg 23,6 23,6 0,0 

6. Wildemanweg 23,8 24,1 +0,3 

7. N322 24,2 24,2 0,0 

8. N322 23,4 23,4 0,0 

 

Tabel: 5.2 Jaargemiddelde concentratie fijn stof PM10 

 

 

Uit de tabel valt op te maken dat in geen geval sprake is van een overschrijding van de 

norm van 40 µg/m3. De hoogst berekende concentratie bedraagt 24,2 µg/m3. Deze con-

centratie is berekend langs de N233 (wegvak 7). Als gevolg van de plannen neemt de 

concentratie stikstofdioxide met ten hoogste 0,3 µg/m3 toe. 

 

 

Aantal overschrijdingsdagen etmaalgemiddelde concentratie fijn stof PM10 

Het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalgemiddelde concentratie fijn stof PM10 is 

weergegeven in tabel 5.3. 

 

wegvakwegvakwegvakwegvak    autonome situatie autonome situatie autonome situatie autonome situatie 

(dagen)(dagen)(dagen)(dagen)    

plansituatie plansituatie plansituatie plansituatie     

(dagen) (dagen) (dagen) (dagen)     

verschilverschilverschilverschil    

(dagen)(dagen)(dagen)(dagen)    

1. Van Heemstraweg-oost 13 13 0 

2. Van Heemstraweg-oost 12 12 0 

3. Van Heemstraweg 12 12 0 

4. N322 Van Heemstraweg 12 12 0 

5. Wildemanweg 13 13 0 

6. Wildemanweg 13 14 +1 

7. N322 14 14 0 

8. N322 12 12 0 

 

Tabel 5.3: Aantal overschrijdingsdagen etmaalgemiddelde concentratie fijn stof PM10 

 

 

Het aantal overschrijdingsdagen mag ten hoogste 35 dagen bedragen. Het hoogst bere-

kende aantal overschrijdingsdagen is 14 dagen. Er wordt dus ruim voldaan aan de norm. 

 

Jaargemiddelde concentratie fijn stof PM2,5 

De jaargemiddelde concentratie fijn stof PM2,5 is weergegeven in tabel 5.4. 

 

wegwegwegwegvakvakvakvak    autonome situatie autonome situatie autonome situatie autonome situatie 

(µg/m(µg/m(µg/m(µg/m3333))))    

plansituatie (µg/mplansituatie (µg/mplansituatie (µg/mplansituatie (µg/m3333) ) ) )     verschil (µg/mverschil (µg/mverschil (µg/mverschil (µg/m3333))))    

1. Van Heemstraweg-oost 14,9 14,9 0,0 
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wegwegwegwegvakvakvakvak    autonome situatie autonome situatie autonome situatie autonome situatie 

(µg/m(µg/m(µg/m(µg/m3333))))    

plansituatie (µg/mplansituatie (µg/mplansituatie (µg/mplansituatie (µg/m3333) ) ) )     verschil (µg/mverschil (µg/mverschil (µg/mverschil (µg/m3333))))    

2. Van Heemstraweg-oost 14,8 14,8 0,0 

3. Van Heemstraweg 14,8 14,8 0,0 

4. N322 Van Heemstraweg 14,8 14,8 0,0 

5. Wildemanweg 14,9 14,9 0,0 

6. Wildemanweg 15,0 15,1 +0,1 

7. N322 15,0 15,0 0,0 

8. N322 14,8 14,8 0,0 

 

Tabel 5.4: Jaargemiddelde concentratie fijn stof PM2,5 

 

 

Uit de tabel valt op te maken dat in geen geval sprake is van een overschrijding van de 

norm van 25 µg/m3. De hoogst berekende concentratie bedraagt 25,1 µg/m3. Deze con-

centratie is berekend langs de Wildemanweg (wegvak 6). Als gevolg van de plannen 

neemt de concentratie fijn stof PM2,5 met 0,1 µg/m3. 
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De gemeente Zaltbommel werkt aan de realisatie van bedrijventerrein Wildeman II te 

Zaltbommel. De ontwikkelingen zorgen voor veranderingen in verkeersbewegingen en 

zijn daarmee van invloed op het geluidsniveau en de luchtkwaliteit langs wegen in de 

omgeving. Goudappel Coffeng bv heeft de gevolgen voor de akoestische situatie en de 

luchtkwaliteit onderzocht. 

 

Akoestisch onderzoek 

De toename van de geluidsbelasting langs de wegen in de omgeving is beperkt. Deze is 

niet waarneembaar voor het menselijk oor. Alleen langs een deel van de Wildemanweg 

is een significante geluidstoename berekend. Langs deze weg zijn echter geen geluids-

gevoelige bestemmingen gesitueerd. Hiermee ontstaat geen onacceptabele geluidssitua-

tie. De geluidssituatie vormt geen belemmering voor de uitvoering van de plannen. 

 

Onderzoek luchtkwaliteit 

In geen geval is sprake van normoverschrijdingen. De luchtkwaliteit vormt daarom geen 

belemmering voor de uitvoering van de plannen. 
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SAMENVATTING 

De gemeente Zaltbommel heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het 

uitvoeren van diverse onderzoeken ter plaatse van de Wildeman II te Zaltbommel. 

 

De onderzoeken, in het kader van de toekomstige aanleg van het bedrijventerrein de Wildeman II, 

zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5725, NEN 5740, NEN 5717 en NEN 5720. 

 

Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2016, 

afgegeven door Eerland Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000. Verhoeven 

Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het 

bodemonderzoek.  

 

Doelstellingen 

 

Historisch onderzoek (NEN 5717/NEN 5725) 

Het doel van het historisch onderzoek is het achterhalen van eventuele bodembedreigende 

activiteiten op of binnen 25 meter van de onderzoekslocatie, die mogelijk tot een 

bodemverontreiniging hebben geleid. 

 

Verkennend (water)bodemonderzoek (NEN 5740/NEN 5720) 

Het verkennend (water)bodemonderzoek heeft tot doel een indicatie te verkrijgen van de 

milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem op de onderzoekslocatie. Op basis hiervan 

wordt vastgesteld of vanuit milieuhygiënisch oogpunt bezwaren bestaan tegen de toekomstige 

aanleg van het bedrijventerrein Wildeman II. 

 

Asfaltonderzoek (CROW 210) 

Het doel van het asfalt onderzoek is bepalen of dit al dan niet teerhoudend is. Op basis van deze 

gegevens kan de bestemming van vrijkomend asfalt worden bepaald. CROW publicatie 210. 

 

Indicatief onderzoek hergebruiksmogelijkheden  

Het doel van het onderzoek is het (indicatief) vaststellen van de samenstelling en kwaliteit 

(uitloging) van het bodemvreemd materiaal/puin. 

 

Conclusies historisch onderzoek en locatiebezoek 
Uit de resultaten blijkt dat ter plaatse van het voormalig perceel Bommelsekade 3 in de grond en 

in het grondwater zowel ter plaatse van onverdachte als verdachte locatie maximaal lichte 

verontreinigingen zijn aangetoond. Tevens is een asbestverontreiniging aangetoond, die direct 

nader is onderzocht en conform de BUS-melding is gesaneerd. De onderzoeken en sanering zijn 

recentelijk uitgevoerd. Op basis hiervan en aangezien de asbestverontreiniging is gesaneerd en 

verder geen noemenswaardige verontreinigingen zijn aangetoond, kan de voormalige locatie 

Bommelsekade 3 mee worden genomen in het grootschalig actualiserend onderzoek van het 

gehele terrein. Op basis hiervan is de locatie niet verdacht op het voorkomen van asbest en hier 

behoeft geen verkennend onderzoek naar asbest te worden uitgevoerd.  

 

Uit de overige onderzoeken zijn vooralsnog geen bijzonderheden naar voren gekomen. Tijdens 

het onderzoek van Agel (2006) is voorliggend plangebied niet meegenomen. In het onderzoek 

van Arcadis (2002) minimaal, maar het onderzoek is meer dan 10 jaar oud en derhalve niet meer 

geldig.  

 

Tevens dient tijdens het bodemonderzoek rekening te worden gehouden met:  

• Diverse watergangen; 

• Slootdemping;  

• (gedeeltelijke) aanwezigheid van boomgaarden; 

• Asfaltweg met (puin)stabilisatie. 
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Tijdens de situering van de boringen en peilbuizen dient rekening te worden gehouden met de 

bovengenoemde aandachtspunten. Voor de bovengenoemde punten dienen aanvullende  

werkzaamheden te worden uitgevoerd. De gegevens uit het historisch onderzoek zijn 

meegenomen in de onderzoeksopzet.  

 

Conclusies verkennend bodemonderzoek 

 

Algemene bodemkwaliteit 

Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het 

voorkomen van bodemverontreiniging, aangezien maximaal lichte verontreinigingen werden 

verwacht voor de parameters van een standaard NEN en/of OCB pakket.  

 

Zintuiglijk zijn diverse bijmengingen met bodemvreemd materiaal (puin, baksteen, slakken, 

beton, roest) aangetroffen. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese 

aangenomen, aangezien in de boven- en ondergrond maximaal lichte verontreinigingen zijn 

aangetoond. In het grondwater zijn maximaal lichte verontreinigingen aangetoond met de 

onderzochte parameters (NEN). 

 

Teeltlaag 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de verdachte hypothese voor de teeltlaag verworpen, 

aangezien in de teeltlaag maximaal lichte verontreinigingen zijn aangetoond met 

bestrijdingsmiddelen. De boomgaarden hebben niet geleid tot noemenswaardige 

verontreinigingen. 

 

Slootdemping 

Aangezien zintuiglijk geen bijzonderheden zijn waargenomen in de gedempte sloten zijn de 

betreffende boringen meegenomen in de algemene kwaliteit. Analytisch zijn maximaal lichte 

verontreinigingen aangetroffen. De slootdempingen hebben niet geleid tot noemenswaardige 

verontreinigingen. 

 

Puindammen 

In de puntmonsters van de diverse puindammen zijn in de bovengrond zijn lichte 

verontreinigingen met diverse metalen, PAK, PCB en/of minerale olie aangetoond ten opzichte 

van de betreffende achtergrondwaarden. In de ondergrond zijn lichte verontreinigingen met 

diverse metalen aangetoond ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarden. 

 

In de samengestelde mengmonsters (grond/puin) van de diverse puindammen is analytisch geen 

asbest ( < 2 mg/kg d.s.) aangetoond.  

 

Conclusies verkennend waterbodemonderzoek  

Uit de analyseresultaten blijkt dat de baggerspecie van de zes trajecten verspreidbaar is op het 

aangrenzend perceel (T5). Met uitzondering van één traject voldoen de overige vijf trajecten aan 

de bodemklasse achtergrondwaarde (T1 / T3). 

 

Conclusies asfaltonderzoek en indicatief onderzoek hergebruiksmogelijkheden 

 

Asfaltonderzoek 

Tijdens het onderzoek met de PAK detector zijn bij de vijf asfaltkernen verkleuringen (PAK  

> 250 mg/kg d.s.) waargenomen, het betreft de lagen dicht asfaltbeton (DAB) en lagen van 

oppervlaktebehandeling (OB). 

 

Middels aanvullende analyses op PAK van de niet verkleurde asfaltlagen is in het mengmonster 

MMASF04 een gehalte van 98 mg/kg d.s. aangetoond. Het aangetoonde gehalte ligt boven de 

norm voor teerhoudend asfalt (75 mg/kg d.s.).  
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In de overige mengmonsters (MMASF01, MMASF02, MMASF03) ligt het aangetoonde gehalte 

voor PAK onder de detectiegrens (< 10 mg/kg d.s.). 

 

Onderzoek naar hergebruik bodemvreemd materiaal 

In het zintuiglijk schone mengmonster van de klei onder het asfalt en slakken zijn alle 

onderzochte parameters (NEN) aangetoond in gehalten beneden de betreffende 

achtergrondwaarden. 

 

Op basis van de analyseresultaten van de indicatieve schudproef en eluaatanalyse van beide 

mengmonsters kan worden gesteld dat het puin (indicatief) niet voldoet aan de kwaliteit van een 

niet-vormgegeven bouwstof.  

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn onder de asfaltverharding geen asbestverdachte 

(plaat)materialen en/of bijmengingen van puin/baksteen waargenomen. Onder de asfaltverharding 

zijn slakken aanwezig. Op basis hiervan is het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar 

asbest niet noodzakelijk. 

 

Algehele conclusies en aanbevelingen 
Ter plaatse van het voormalige perceel Bommelsekade 3 zijn tijdens de veldwerkzaamheden op 

het maaiveld asbestverdachte (plaat)materialen (fractie > 16 mm) aangetroffen. In overleg met de 

Gemeente en Omgevingsdienst is het uitvoeren van een verkennend en/of nader onderzoek naar 

asbest niet noodzakelijk, mede als gevolg van het rapport van Agel (oktober 2011). Indien 

civieltechnische werkzaamheden plaatsvinden, waarbij in contact wordt getreden met de 

asbestverdachte (plaat)materialen (fractie > 16 mm), dient dit middels handpicking te worden 

verwijderd. 

 

De boomgaarden en slootdempingen hebben niet geleid tot bodemverontreinigingen. 

 

Op basis van voorliggende resultaten is het onderzoek geschikt voor het beoogde doel. Indien in 

de toekomst nieuwbouw wordt gerealiseerd en/of bedrijfsactiviteiten plaatsvinden dient de 

nulsituatie te worden vastgelegd. 

 

Het puin dat niet herbruikbaar is als een niet-vormgegeven bouwstof dient te worden afgevoerd 

naar een erkend verwerker. 

 

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek 

conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen 

kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit. 
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1. INLEIDING 

De gemeente Zaltbommel heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het 

uitvoeren van diverse onderzoeken ter plaatse van de Wildeman II te Zaltbommel. 

 

De onderzoeken, in het kader van de toekomstige aanleg van het bedrijventerrein de Wildeman II, 

zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5725 [1], NEN 5740 [2], NEN 5717 [3] en 

NEN 5720 [4].  

 

Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2016, 

afgegeven door Eerland Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000. Verhoeven 

Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het 

bodemonderzoek.  

 

Namens Verhoeven Milieutechniek B.V. zijn de werkzaamheden gecoördineerd door de heer ing. 

H.M.W. van der Donk. 

2. DOELSTELLING VAN DE ONDERZOEKEN 

2.1. Historisch onderzoek (NEN 5717/NEN 5725) 

Het doel van het historisch onderzoek is het achterhalen van eventuele bodembedreigende 

activiteiten op of binnen 25 meter van de onderzoekslocatie, die mogelijk tot een 

bodemverontreiniging hebben geleid. 

2.2. Verkennend (water)bodemonderzoek (NEN 5740/NEN 5720) 

Het verkennend (water)bodemonderzoek heeft tot doel een indicatie te verkrijgen van de 

milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem op de onderzoekslocatie. Op basis hiervan 

wordt vastgesteld of vanuit milieuhygiënisch oogpunt bezwaren bestaan tegen de toekomstige 

aanleg van het bedrijventerrein Wildeman II. 

2.3. Asfaltonderzoek (CROW 210) 

Het doel van het asfalt onderzoek is bepalen of dit al dan niet teerhoudend is. Op basis van deze 

gegevens kan de bestemming van vrijkomend asfalt worden bepaald. CROW publicatie 210. 

2.4. Indicatief onderzoek hergebruiksmogelijkheden 

Het doel van het onderzoek is het (indicatief) vaststellen van de samenstelling en kwaliteit 

(uitloging) van het bodemvreemd materiaal/puin.  

 

3. LOCATIEGEGEVENS EN UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 

3.1. Algemene gegevens 

De onderzoekslocatie betreft het toekomstige bedrijventerrein Wildeman II, die is gelegen tussen 

de Van Heemstraweg, Wildeman Weg en Van Heemstraweg Oost te Zaltbommel. In het verleden 

is ter plaatse van Bommelsekade 3 een erf /agrarisch bedrijf aanwezig geweest, die reeds is 

gesloopt en gesaneerd. De locatie betreft momenteel een braakliggend gebied cq. grootschalig 

extensief weiland, die wordt doorkruist door de Bommelsekade. De totale oppervlakte van de 

locatie bedraagt circa 17 hectare, rekening houdend dat het noordelijk en zuidelijk gedeelte van 

de locatie als één aaneengesloten gebied worden onderzocht voor wat betreft grond en 

grondwater.  

 

Voor de situering van het perceel in de regio wordt verwezen naar bijlage 1. 
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3.2. Historische gegevens en locatiebezoek 

 

Algemeen 

Ten behoeve van de onderzoeksopzet is voor de onderzoekslocatie een historisch onderzoek 

uitgevoerd.  

 

Reeds vergaarde informatie 

VMT heeft reeds diverse relevante informatie vergaard en bestudeerd: 

• Asbestkansenkaart van Provincie Gelderland; 

• Diverse luchtfoto’s 1923, 1940, 1956, 1967, 1978 en 1986; 

• Baggerplan; 

• www.watwaswaar.nl; 

• www.bodemloket.nl; 

• Diverse bodemkwaliteitsgegevens (periode 2010-2011); 

o Verkennend en nader bodem- en asbestonderzoeken Bommelsekade 3 

o BUS-melding en BUS-evaluatie asbestsanering, Bommelsekade 3 

• Voorgaande (bodem)onderzoeken Wildeman I (o.a. Agel Adviseurs 2006 en Arcadis 2002). 

 

De historische gegevens zijn opgevraagd en verkregen van de gemeente Zaltbommel (e-mail met 

vragen en antwoorden). De beschikbare informatie is door een medewerker van Verhoeven 

Milieutechniek B.V. bestudeerd. Hierna wordt de verkregen informatie besproken. 

 

Asbestkansenkaart 

Uit de asbestkansenkaart blijkt dat een kleine kans bestaat op de aanwezigheid van asbest. 

Derhalve is een verkennend onderzoek naar asbest vooralsnog niet noodzakelijk. Het perceel aan 

de Bommelsekade 3 is reeds onderzocht en gesaneerd. Vooralsnog worden er tijdens het 

onderzoek geen puinbijmengingen en/of asbestverdacht materiaal verwacht. 

 

Luchtfoto’s 

Uit de bestudering van de luchtfoto’s (zie bijlage, luchtfoto 1967) blijkt dat ter plaatse van het 

plangebied gedeeltelijk boomgaarden aanwezig zijn geweest (ten zuiden van voormalige locatie 

Bommelsekade 3) en aangrenzend aan de noordzijde van de Bommelsekade (ter plaatse van het 

huidige150/20kV-transformatorstation). Hierdoor dient gedeeltelijk rekening te worden gehouden 

met het voorkomen van bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zijn op de luchtfoto van 1940 diverse 

lijntjes zichtbaar, die kunnen duiden op gedempte sloten. Mogelijk zijn het maar greppels. 

Voorgesteld wordt om in eerste instantie circa 5 dwarsraaien op te nemen om te verifiëren of 

sprake is van gedempte sloten en/of greppels. Derhalve zijn een onderzoek naar 

bestrijdingsmiddelen en gedempte sloten/greppels opgenomen. Op basis hiervan wordt bepaald of 

een nader onderzoek naar gedempte sloten noodzakelijk is. 

 

Locatiebezoek  

Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is door een medewerker van Verhoeven Milieutechniek 

B.V. een bezoek gebracht aan de onderzoekslocatie. Tijdens het locatiebezoek is gebleken dat 

diverse diverse (puin)dammen aanwezig zijn. Op het maaiveld zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 

(plaat)materialen (fractie > 16 mm) aangetroffen. Afgezien van de (puin)dammen zijn verder 

geen bodembedreigende activiteiten ter plaatse van de onderzoekslocatie waargenomen, die 

kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Per traject is een checklist ingevuld voor de 

waterbodem, opgenomen in de bijlage 4. 
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Conclusies historisch onderzoek en locatiebezoek 

Uit de resultaten blijkt dat ter plaatse van het voormalig perceel Bommelsekade 3 in de grond en 

in het grondwater zowel ter plaatse van onverdachte als verdachte locatie maximaal lichte 

verontreinigingen zijn aangetoond. Tevens is een asbestverontreiniging aangetoond, die direct 

nader is onderzocht en conform de BUS-melding is gesaneerd. De onderzoeken en sanering zijn 

recentelijk uitgevoerd. Op basis hiervan en aangezien de asbestverontreiniging is gesaneerd en 

verder geen noemenswaardige verontreinigingen zijn aangetoond, kan de voormalige locatie 

Bommelsekade 3 mee worden genomen in het grootschalig actualiserend onderzoek van het 

gehele terrein. Op basis hiervan is de locatie niet verdacht op het voorkomen van asbest en hier 

behoeft geen verkennend onderzoek naar asbest te worden uitgevoerd.  

 

Uit de overige onderzoeken zijn vooralsnog geen bijzonderheden naar voren gekomen. Tijdens 

het onderzoek van Agel (2006) is voorliggend plangebied niet meegenomen. In het onderzoek 

van Arcadis (2002) minimaal, maar het onderzoek is meer dan 10 jaar oud en derhalve niet meer 

geldig.  

 

Tevens dient tijdens het bodemonderzoek rekening te worden gehouden met:  

• Diverse watergangen; 

• Slootdemping;  

• (gedeeltelijke) aanwezigheid van boomgaarden; 

• Asfaltweg met (puin)stabilisatie. 

 

Tijdens de situering van de boringen en peilbuizen dient rekening te worden gehouden met de 

bovengenoemde aandachtspunten. Voor de bovengenoemde punten dienen aanvullende  

werkzaamheden te worden uitgevoerd. De gegevens uit het historisch onderzoek zijn 

meegenomen in de onderzoeksopzet.  

 

Voor het volledige historisch onderzoek wordt verwezen naar bijlage 6. 

 

3.3. Toelichting veld- en laboratoriumwerkzaamheden 

 

3.3.1. Certificering / wijze van uitvoering  

Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2016, 

afgegeven door Eerland Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (versie 5). De 

veldwerkzaamheden worden uitgevoerd onder certificaat door ervaren en gecertificeerde 

medewerkers conform de geldende NEN/NPR-normen, conform  BRL SIKB 2000, protocol 2001 

(versie 3.2): het plaatsen van handboringen en peilbuizen, protocol 2002 (versie 4): het nemen 

van grondwatermonsters en protocol 2003 (versie 1.1): veldwerk bij milieuhygiënisch 

waterbodemonderzoek en protocol 2018 (versie 3.1) locatie-inspectie en monsterneming van 

asbest in bodem. Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de 

uitkomsten van het bodemonderzoek.  

 

3.3.2. Laboratoriumwerkzaamheden 

De analyses van de grond, grondwater en baggerspecie zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde 

laboratorium van ALcontrol Laboratories B.V. te Rotterdam en conform AS3000 voorbehandeld. 

 

De baggerspecie monsters zijn onderzocht op het standaard waterbodempakket aangevuld met 

bestrijdingsmiddelen. 

 

3.3.3. Veldwerkzaamheden 

In tabel 3.3 zijn de uitvoeringsdata, gehanteerde protocollen en de gecertificeerde medewerker(s) 

weergegeven.  
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Tabel 3.3: Uitvoeringsdata en gehanteerde onderzoeksprotocollen 
 Onderzoek   Data  Erkende  

medewerker(s) 

BRL SIKB 2000 

Protocol 

Fase 1 Verkennend bodemonderzoek  11 juni 2015 

18 juni 2015 

De heer R. de Kroon 

De heer R. de Kroon 

2001 (v. 3.2)  

2002 (v. 4) 

Verkennend 

waterbodemonderzoek 

11 juni 2015 De heer R. de Kroon 

 

2003 (v. 1.1) 

Fase 2 Verkennend bodemonderzoek   

17 t/m 25 augustus 2015 

31 augustus en 1 september 2015 

De heer D.A.R. Broeksteeg 

De heer R. de Kroon 

De heer G.J.T. Boer 

2001 (v. 3.2)  

 

2002 (v. 4) 

Verkennend 

waterbodemonderzoek  

24 en 25 augustus 2015 De heer R. de Kroon 2003 (v. 1.1) 

Asfaltonderzoek  21 augustus 2015 De heer D.A.R. Broeksteeg - 

Indicatief onderzoek 

hergebruiksmogelijkheden 

14 september 2015 De heer D.A.R. Broeksteeg 2001 (v. 3.2)  

 

Bij de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is gebruik gemaakt van een Edelmanboor 

en zuigerboor.  

 

Bij de uitvoering van het waterbodemonderzoek is gebruik gemaakt van een slibbaak, peilstok, 

zuigerboor en multi-sampler. Bij alle werkzaamheden is gebruik gemaakt van een meetwiel. 
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4. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE  

4.1. Bodemopbouw 

In de Bommelerwaard is een circa 5 meter dikke deklaag aanwezig [5]. De deklaag is een 

slecht doorlatende laag waarvan de sedimenten behoren tot de Nuenen Groep en het Holoceen. 

De deklaag bestaat hoofdzakelijk uit klei met plaatselijk zand- of veenlagen. Het 

onderliggende goed doorlatende eerste watervoerend pakket is circa 65 meter dik en bestaat 

voornamelijk uit uiterst grove tot middel grove zanden (Formaties van Veghel en Sterksel). 

Het eerste watervoerend pakket wordt van het tweede watervoerend pakket gescheiden door 

een 40 à 50 meter dik slecht doorlatend pakket slibhoudende zanden en kleien (voornamelijk 

bestaande uit de formatie van Kedichem en de formatie van Tegelen). 

4.2. Geohydrologie 

De standen van het grondwater en het oppervlaktewater worden in dit gebied kunstmatig 

beheerst. Langs de Maas is plaatselijk een nauwe relatie aanwezig tussen de standen van het 

rivierwater en het grondwater. Of kwel of inzijging optreedt is sterk afhankelijk van de 

waterstand van de nabij gelegen Maas. De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) ligt 

tussen de 0,4 en 0,8 m-mv en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) is groter dan  

1,2 m-mv.  

 

Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt globaal in een west tot 

zuidwestelijke richting. De afzettingen van de Maas onderscheiden zich van die van de Waal. 

De stroomruggronden in het sedimentatiegebied van de Maas zijn nagenoeg kalkarm. 

Deze stroomruggronden zijn over het algemeen te beschouwen als infiltratiegebieden. 
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5. WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE 

5.1. Grond/grondwater 

De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten 

gehaltes in grond en/of grondwater aan de streef-, achtergrond- en interventiewaarden. De 

achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit [6]. De meest 

recente streef- en interventiewaarden voor grondwater en interventiewaarden voor grond zijn 

vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013  [7] en worden gebruikt voor de toetsing 

van de analyseresultaten. 

 

De streefwaarden geven voor het grondwater het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 

bodemkwaliteit. In het bodembeschermingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden 

kwaliteitsniveau voor het grondwater aan. 

 

De achtergrondwaarden geven voor de grond het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 

bodemkwaliteit. In het bodembeschermingbeleid geven zij het te bereiken en te behouden 

kwaliteitsniveau voor de grond aan. 

 

De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor 

mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd.  

Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient voor ten minste één stof de 

gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 bodemvolume voor grondwater 

hoger te zijn dan de interventiewaarde. 

 

De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of 

het organische stofgehalte van de bodem. Om de verkregen analyseresultaten te kunnen toetsen 

aan de achtergrond- en interventiewaarden worden de meetwaarden, met behulp van de analytisch 

vastgestelde gehalten aan lutum en/of organische stofgehalte, teruggerekend naar 

gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD). Indien de lutum en/of organische stofgehalten niet 

analytisch zijn vastgesteld, zijn ze aan de hand van de zintuiglijke waarnemingen, in combinatie 

met de overige analyseresultaten, ingeschat.  

 

Aan de hand van bovenstaande waarden wordt een index berekend. De index wordt voor grond 

berekend met de formule: (GSSD - achtergrondwaarde) / (interventiewaarde - 

achtergrondwaarde). Voor grondwater wordt de achtergrondwaarde in de formule vervangen door 

de streefwaarde. Indien de index groter is dan 1 wordt de interventiewaarde overschreden. 

 

Uit de toetsing van de GSSD aan de streef-, achtergrond-, en interventiewaarden kan het volgende 

worden afgeleid: 

� Bij een overschrijding van de streef- en/of achtergrondwaarde is het vermoeden van 

bodemverontreiniging bevestigd.  

� Bij een berekende index groter dan 0,5 bestaat het vermoeden van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Middels de uitvoering van de aanvullende analyses, mogelijk gevolgd 

door een nader bodemonderzoek, dient de omvang van de verontreiniging(en) te worden 

bepaald. Afhankelijk van de resultaten wordt het vermoeden van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging bevestigd dan wel verworpen. In het eerste geval dient overgegaan te 

worden tot de uitvoering van een saneringsonderzoek, gevolgd door een sanering. 
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5.2. Waterbodem 

De verontreinigingssituatie en/of toepassingsmogelijkheden van baggerspecie kan worden 

beoordeeld door toetsing van de gemeten gehaltes aan de betreffende normwaarden. De 

normwaarden voor zijn gerelateerd aan het lutum- en/of het organische stofgehalte van de 

baggerspecie. Om de verkregen analyseresultaten te kunnen toetsen aan de normwaarden worden 

de meetwaarden, met behulp van de analytisch vastgestelde gehalten aan lutum en/of organische 

stofgehalte, teruggerekend naar de waarden voor standaard bodem. Indien deze niet analytisch 

zijn vastgesteld, zijn ze aan de hand van de zintuiglijke waarnemingen, in combinatie met de 

overige analyseresultaten, ingeschat.  

 

Afhankelijk van de toepassing van de baggerspecie, nadat deze uit de watergang is verwijderd, 

moet deze op een andere wijze worden getoetst. In voorliggende rapportage zullen de volgende 

toepassingsmogelijkheden worden besproken: 

- Toepassen van de baggerspecie op de bodem (T.1);  

- Toepassen van de baggerspecie in een zoet oppervlaktewaterlichaam (T.3); 

- Verspreiden van de baggerspecie over het aangrenzend perceel (T.5). 

 

De tussen haakjes weergegeven T.1, T.3 en T.5 hebben betrekking op de opgegeven naamgeving 

van bij de Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa). Bij het beoordelen van de kwaliteit van de 

baggerspecie zal gebruik worden gemaakt van BoToVa. 

 

Toepassen van baggerspecie op de bodem(T.1) 

Voor het toepassen van baggerspecie op de bodem volgens het generieke beleid worden de 

meetwaarden getoetst aan de achtergrondwaarde, de waarde voor wonen en de waarde voor 

industrie zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. Daarnaast zal worden bepaald of de 

interventiewaarde niet wordt overschreden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering  

per 1 juli 2013. Aangezien de baggerspecie gaat worden toegepast op de bodem, worden de 

resultaten getoetst als grond. 

 

Afhankelijk van de aangetroffen concentraties van de onderzochte parameters wordt de partij 

baggerspecie ingedeeld als grond met de kwaliteit zoals deze in de onderstaande tabel is 

weergegeven. 

 

Tabel 5.2: Interpretatie resultaten conform het Besluit bodemkwaliteit (generiek beleid) 

Concentratieniveau1 Kwaliteit onderzochte partij 

Kleiner dan de achtergrondwaarde (AW-waarde); kleiner dan 2 

maal de AW-waarde en kleiner dan de waarde voor wonen  

(WO-waarde)2; 3 

Achtergrondwaarde 

Groter dan de AW-waarde en kleiner dan de WO-waarde Wonen 

Groter dan de WO-waarde en kleiner dan de waarde voor 

industrie (IND-waarde) 

Industrie 

Groter dan de IND-waarde en/of interventiewaarde Niet toepasbaar 
1 De normen (AW, WO en IND) voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium 

lager is dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde barium gehalten 

t.o.v. de natuurlijke achtergrond gehalte als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte voor barium 

worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg ds (standaard 

bodem) 

2 Indeling in de kwaliteitsklasse achtergrondwaarde bij kleiner dan 2 maal de AW-waarde en kleiner dan de WO-

waarde geldt voor maximaal het volgende aantal stoffen: 

- Bij analyse van 2 stoffen, maximaal 1 verhoogd;  

- Bij analyse van 7 stoffen, maximaal 2 verhoogd; 

- Bij analyse van 16 stoffen, maximaal 3 verhoogd;  

- Bij analyse van 27 stoffen, maximaal 4 verhoogd; 

- Bij analyse van 37 stoffen, maximaal 5 verhoogd 
3 Bij nikkel hoeft bij de uitzonderingsregel slechts te worden voldaan aan kleiner dan 2 maal de achtergrondwaarde 

(AW-waarde) en vindt geen toetsing plaats aan de maximale waarde voor wonen (WO-waarde) 
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Het toepassen van baggerspecie op de bodem moet worden gemeld via het landelijke meldpunt 

bodemkwaliteit. 

 

Toepassen van de baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam (T.3) 

Voor het toepassen van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam volgens het generieke 

beleid worden de meetwaarden getoetst aan de achtergrondwaarde, de maximale waarde 

kwaliteitsklasse A en de maximale waarde kwaliteitsklasse B zoals opgenomen in de Regeling 

bodemkwaliteit. Daarnaast zal worden bepaald of de interventiewaarde niet wordt overschreden 

zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. Aangezien de baggerspecie gaat 

worden toegepast onder water, worden de resultaten getoetst als baggerspecie. 

 

Afhankelijk van de aangetroffen concentraties van de onderzochte parameters wordt de partij 

baggerspecie ingedeeld als baggerspecie met de kwaliteit zoals deze in de onderstaande tabel is 

weergegeven. 

 

Tabel 6.2: Interpretatie resultaten conform het Besluit bodemkwaliteit (generiek beleid) 

Concentratieniveau 1 Kwaliteit onderzochte partij 

Kleiner dan de achtergrondwaarde (AW-waarde); kleiner dan 2 

maal de AW-waarde en kleiner dan de maximale kwaliteits-

klasse A2; 3 

Achtergrondwaarde 

Groter dan de AW-waarde en kleiner dan de maximale 

kwaliteitsklasse A 

Klasse A 

Groter dan de maximale kwaliteitsklasse A en kleiner dan de 

maximale kwaliteitsklasse B 

Klasse B 

Groter dan de maximale kwaliteitsklasse B en/of 

interventiewaarde 

Niet toepasbaar 

1 De normen (AW, kwaliteitsklasse A en B) voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde 

voor barium lager is dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde 

barium gehalten t.o.v. de natuurlijke achtergrond gehalte als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte 

voor barium worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg ds 

(standaard bodem) 

2 Indeling in de kwaliteitsklasse achtergrondwaarde bij kleiner dan 2 maal de achtergrondwaarde (AW-waarde) en 

kleiner dan de waarde voor wonen (WO-waarde) geldt voor maximaal het volgende aantal stoffen: 

- Bij analyse van 2 stoffen, maximaal 1 verhoogd 

- Bij analyse van 7 stoffen, maximaal 2 verhoogd 

- Bij analyse van 16 stoffen, maximaal 3 verhoogd 

- Bij analyse van 27 stoffen, maximaal 4 verhoogd 

- Bij analyse van 37 stoffen, maximaal 5 verhoogd 
3 Bij nikkel hoeft bij de uitzonderingsregel slechts te worden voldaan aan kleiner dan 2 maal de achtergrondwaarde 

(AW-waarde) en vindt geen toetsing plaats aan de maximale waarde voor wonen (WO-waarde) 

 

Het toepassen van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam moet worden gemeld via het 

landelijke meldpunt bodemkwaliteit. 

 

Verspreiden van de baggerspecie over het aangrenzend perceel (T.5) 

Voor het verspreiden van baggerspecie over het aan de watergang grenzend perceel, met het oog 

op het herstellen of verbeteren van de aan de watergang grenzende percelen, worden de 

meetwaarden  getoetst aan de maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie over het 

aangrenzend perceel zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. Naast deze individuele 

maximale waarden wordt er voor een aantal metalen en voor een aantal organische stoffen een 

msPAF toets (meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie van lagere organismen) uitgevoerd. De 

msPAF toets is een methode om ecologische risico’s te bepalen, waarbij rekening wordt 

gehouden met de milieueffecten van meerdere stoffen tegelijk (combinatie toxicologie). De 

msPAF waarde wordt berekend waarbij de resultaten als percentage worden weergegeven. De 

maximale percentages waaraan moet worden voldaan zijn weergegeven in de Regeling 

bodemkwaliteit. Daarnaast mogen de individuele stoffen waarmee de msPAF toets wordt 

uitgevoerd de interventiewaarde zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 

niet overschrijden. 
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Voor parameters die niet in de msPAF toetst worden meegenomen en waar geen maximale 

waarden voor verspreiden van baggerspecie over het aangrenzend perceel zijn vastgesteld, 

moeten worden getoetst aan de achtergrondwaarde uit de Regeling bodemkwaliteit. 

 

Afhankelijk van de aangetroffen concentraties van de onderzochte parameters wordt de partij 

baggerspecie ingedeeld als baggerspecie die wel of niet verspreidbaar is over het aangrenzend 

perceel. Indien de partij verspreidbaar is over het aangrenzend perceel hoeft er niet te worden 

getoetst aan de kwaliteit van de ontvangende bodem. Daarnaast is het verspreiden niet 

meldingsplichtig. 

 

5.3. Asbest 

De concentraties voor asbestverdachte grondmonsters en asbestverdachte plaatmaterialen worden 

teruggerekend naar de inhoud van de proefgat en vervolgens getoetst aan de interventiewaarde 

bodemsanering. Hierin is de interventiewaarde gelijkgesteld aan de restconcentratienorm voor 

asbest in bodem en grond en bedraagt 100 mg/kg d.s. gewogen asbestconcentratie (serpentijn-

concentratie vermeerderd met tienmaal de amfiboolconcentratie).  

 

Indien het gehalte voor asbest meer dan 10 mg/kg d.s bedraagt bestaat het vermoeden van een 

geval van ernstige bodemverontreiniging. Middels de uitvoering van een nader bodemonderzoek, 

dient de omvang van de verontreiniging te worden bepaald. Afhankelijk van de resultaten wordt 

het vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging bevestigd dan wel verworpen. In 

het eerste geval dient overgegaan te worden tot de uitvoering van een saneringsonderzoek, 

gevolgd door een sanering conform de NEN5707 dient bij het aantreffen van niet-hechtgebonden 

asbest (fractie > 4 mm), in sommige gevallen, middels een Stereo Electro Microscoop (SEM-

analyse) het aantal respirabele vezels te worden bepaald in de fijne fractie (< 0,5 mm).  

5.4.  Asfalt 

De teerhoudendheid van het asfalt kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten gehalten 

in de asfaltkern aan de maximale samenstellingswaarde voor asfalt/bitumenproducten uit het 

Besluit bodemkwaliteit (PAK: 75 mg/kg d.s.). Middels een PAK-detector kan indicatief het 

gehalte aan PAK in een asfaltkern worden vastgesteld. Bij verkleuring is het gehalte voor PAK 

groter dan 250 mg/kg d.s. en indien er geen verkleuring optreedt, is het gehalte kleiner dan 250 

mg/kg d.s.. Als er geen verkleuring optreedt, moet middels aanvullend analytisch onderzoek 

worden aangetoond of het gehalte aan PAK kleiner is dat 75 mg/kg d.s. 

 

5.5. Bodemvreemd materiaal/puin 

De beoordeling van de partij wordt verricht met de vraagstelling of wordt voldaan aan de criteria 

geldend voor toepassing van de bouwstof uit het kader van het Besluit bodemkwaliteit. De 

resultaten worden getoetst aan de maximale emissiewaarden en samenstellingswaarden 

bouwstoffen voor niet- vormgegeven bouwstoffen (indicatieve toetsing organische 

parameters/metalen). 
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6. VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

6.1. Hypothese  

Op basis van de beschikbare gegevens is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld 

van een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging, 

aangezien maximaal lichte verontreinigingen worden verwacht voor de parameters van een 

standaard NEN en/of OCB pakket.  

6.2. Onderzoeksstrategie  

 

6.2.1. Algemene kwaliteit 

Het verkennend bodemonderzoek voor de algemene bodemkwaliteit is uitgevoerd conform de 

onderzoeksstrategie beschreven in de NEN 5740:2009, onderzoeksstrategie voor een onverdachte  

grootschalige locatie (ONV-GR). In overleg met Omgevingsdienst is bepaald dat de locatie als 

één onderzoeksgebied mag worden onderzocht met een totale aaneengesloten oppervlakte van 

circa 17 hectare.  

 

6.2.2. Slootdemping 

Aanvullend zijn extra werkzaamheden opgenomen voor de gedempte sloten of greppels (5 

dwarsraaien van elk 3 boringen tot 2,0 m-mv). Tevens zijn extra analyses op het standaard NEN- 

pakket voor grond (inclusief lutum en humus) opgenomen. 

 

6.2.3. Teeltlaagonderzoek 

Voor de deellocatie ten zuiden van Bommelsekade 3 (voormalige boomgaard) is een 

teeltlaagonderzoek conform VED-HE opgenomen (maximaal 1 hectare) . Voor de deellocatie ten 

noorden van Bommelsekade, grenzend aan huidige150/20kV-transformatorstation (voormalige 

boomgaard) is een teeltlaagonderzoek conform VED-HO opgenomen (maximaal 1 hectare). 

Hierbij dient de teeltlaag (0-0,3 m-mv) van de boringen separaat te worden bemonsterd. Tevens 

zijn extra analyses op OCB (inclusief lutum en humus) opgenomen. 

 

6.2.4. Asbest 

In eerste instantie zal alleen de bodem zintuiglijk worden beoordeeld op asbest (in de fractie  

>16 mm). Uit het locatiebezoek en de asbestkansenkaart blijkt dat de locatie niet verdacht is op 

het voorkomen van asbest. Momenteel wordt ervan uitgegaan dat geen puinverharding, 

puinstabilisatie en/of asbestverdachte materialen zijn toegepast. Een verkennend onderzoek of 

analytisch onderzoek naar asbest (in de fractie <16 mm) zijn vooralsnog niet noodzakelijk.   

 

Indien tijdens de veldwerkzaamheden een dam wordt aangetroffen, dient hierin een boring te 

worden geplaatst en een proefgat te worden gegraven. Hiervoor is per dam een standaard NEN- 

pakket voor grond en een kwalitatieve/kwantitatieve asbestanalyse opgenomen. 

6.3.  Veldwerkzaamheden 

 

6.3.1. Grond 

Ten behoeve van de het verkennend bodemonderzoek zijn voor fase 1 en fase 2 in totaal 175 

boringen (B001 t/m B175) geplaatst. De dwarsraaien (1 dwarsraai bestaat uit 3 boringen) zijn 

aangeduid met de letters a t/m achter het boornummer. Verder zijn tijdens de veldwerkzaamheden 

puindammen aangetroffen, hiervoor zijn de boringen B173, B174, B175 geplaatst en proefgaten 

gegraven. De boringen B001a, B006a, B009a, B012a en B017a zijn geplaatst in combinatie met 

het asfaltonderzoek. De boringen B001, B009 en B017 zijn in een later stadium doorgezet tot 

onder de asfaltverharding. In tabel 6.3.1 zijn de uitgevoerde veldwerkzaamheden weergegeven. 
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Tabel 6.3.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden fase 1 en 2 
Boringen en peilbuizen 

0,25 / 0,30 m-mv 1 0,5 / 0,8 m-mv  1,0 m-mv 2,0 m-mv Peilbuis  

 (filterstelling 

 m-mv) 

B001a, B006a, B009a, 

B012a, B017a 

B002, B003*, B005*, B007*, 

B008*, B010*, B011*, B013*, 

B014, B015, B016, B018, B19, 

B20, B21*, B22*, B27, B30, B35, 

B37, B39, B40, B41, B42, B43, 

B44, B45, B46, B47, B48, B49, 

B50, B51, B52, B53, B54, B55, 

B56, B58, B59, B60, B61, B62, 

B63, B64, B65, B66, B67, B68, 

B69, B71, B72, B73, B74, B75, 

B77, B78, B81, B82, B84, B85, 

B87, B88, B89, B90, B91, B92, 

B93, B95, B96, B97, B98, B100, 

B101, B102, B103, B104, B105, 

B106, B107, B108, B109, B110, 

B112, B113, B114, B116, B118, 

B119, B120, B122, B123, B124, 

B125, B126, B127, B129, B130, 

B132, B134, B135, B137, B138, 

B139, B141, B142, B143, B144, 

B145, B146, B148, B149, B150 

B151, B152, B153, B155, B156, 

B157, B158, B160, B161, B162, 

B164, B165, B166, B167, B169, 

B170, B171, B172 

B25*, B28*, B31*, 

B34*, B38*, B173*, 

B174*, B175*, B001, 

B009, B017 

B23a, B23b, B23c, 

B26, B29, B32, 

B36, B57a, B57c, 

B70a, B70c, B76a, 

B76c, B80a, B80b, 

B80c, B86a, B86b, 

B86c, B111a, 

B111b, B111c, 

B121a, B121b, 

B121c, B128a, 

B128b, B128c, 

B133a, B133c, 

B154, B163 

PB004 (2,1-3,1) 

PB24 (1,7-2,7) 

PB33 (2,0-3,0) 

PB57 (1,7-2,7) 

PB70  (1,7-2,7) 

PB76  (1,7-2,7) 

PB79  (1,7-2,7) 

PB83 (1,7-2,7) 

PB94 (1,7-2,7) 

PB99  (1,7-2,7) 

PB115 (1,7-2,7) 

PB117 (1,7-2,7) 

PB131 (1,7-2,7) 

PB133b (2,0-3,0) 

PB136 (1,7-2,7) 

PB140 (1,7-2,7) 

PB147 (1,7-2,7) 

PB153 (1,7-2,7) 

PB159 (2,0-3,0) 

PB168 (2,0-3,0) 

 
Toelichting bij de tabel: 

* In verband met puin zijn de boringen tot 0,5 m-mv doorgezet tot 0,5 m onder de puinlaag; 
1 De betreffende boringen zijn gestaakt en hierdoor niet doorgezet tot 0,5 m-mv. 

 

6.3.2. Grondwater  

Het grondwater uit de bovengenoemde peilbuizen (tabel 6.3.1) zijn na een standtijd van minimaal 

een week en twee keer afpompen op 18 juni 2015 (fase 1),  31 augustus en 1 september 2015 

(fase 2) bemonsterd. De bemonsteringen hebben plaatsgevonden volgens de techniek van lage- 

troebelheidsbemonstering, waarbij de grondwaterstand (GWS), zuurgraad (pH), geleidbaarheid 

(EC) en troebelheid (NTU) van het grondwater in het veld zijn bepaald.  

 

De situatieschets met geplaatste boringen en peilbuizen is opgenomen als bijlage 2a t/m 2c. 

 

6.3.3. Indicatief onderzoek naar asbest ter plaatse van puindammen 

Ter verificatie zijn indicatief in totaal 3 proefgaten (AB01 t/m AB03) met een afmeting van  

0,3 m x 0,3 m tot circa 0,5 m-mv gegraven. Voor de inspectie van de ondergrond zijn de 

proefgaten doorgezet tot in de ongeroerde ondergrond (gecombineerd met boringen).  

 

Aangezien de proefgaten zijn gesitueerd ter plaatse van de meest verdachte punten 

(puindammen), is vooralsnog voor het overige gedeelte van de locatie geen verkennend 

onderzoek naar asbest uitgevoerd. 

 

De proefgaten zijn gegraven met behulp van een schop en middels een Edelmanboor doorgezet 

op diepte. Een overzicht van de zintuiglijke waarnemingen per proefgat is weergegeven in tabel 

6.3.2. 
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Tabel 6.3.2: Zintuiglijke waarnemingen per proefgat 
Proefgat Boring Diepte  

(m -mv) 

Traject 

(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden Totaal 

bijmengingen 

AB01 B173 1,30 0,00 - 0,40 + uiterst puin/baksteenhoudend 32 % 

0,40 - 0,80 Klei zwak puinhoudend 4 % 

0,80 - 1,30 Klei - 0 % 

AB02 B174 1,00 0,00 - 0,30 Klei matig puinhoudend 9 % 

0,30 - 0,50 Klei zwak puinhoudend 4 % 

0,50 - 1,00 Klei - 0 % 

AB03 B175 1,30 0,00 - 0,40 Zand matig puinhoudend 9 % 

0,40 - 0,80 Klei zwak puinhoudend 4 % 

0,80 - 1,30 Klei - 0 % 

 

Toelichting bij de tabel: 

Sporen  < 1%     

Zwak   ≥ 1 < 5 % 

Matig   ≥ 5 < 10 %    

Sterk   ≥ 10 < 20 % 

Uiterst   ≥ 20 < 50 %    

Volledig   ≥ 50 % 

+  Betreft geen bodem, zie waargenomen bijzonderheden; 

-  Niets waargenomen / aangetroffen. 

 

Om een bodemverontreiniging met asbest vast te stellen is per proefgat de grove fractie (>16 mm) 

van het vrijgekomen materiaal geïnspecteerd op asbestverdachte materialen (fractie > 16 mm) en 

puinrestanten. In de gegraven proefgaten zijn geen asbestverdachte plaatmaterialen (fractie > 16 

mm) aangetroffen. 

 

Ter verificatie is per proefgat, na zeving, indicatief een mengmonster samengesteld. De  

mengmonsters zijn geanalyseerd op een kwalitatieve / kwantitatieve asbestanalyse (fractie < 16 

mm) conform NEN5707:2003/C1:2006 en/of conform NEN5897:2005. 

6.4. Zintuiglijke waarnemingen 

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat vanaf maaiveld tot de maximaal geboorde diepte van 

circa 3,1 m-mv uit zowel zwak tot matig humeuse klei, zwak tot matig siltig zand, zwak tot matig 

siltige klei en zwak tot matig zandig.  

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk diverse bijmengingen met bodemvreemd 

materiaal aangetroffen. In tabel 6.4.1. is een volledig overzicht van de zintuiglijk waargenomen 

bijzonderheden weergegeven. 
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Tabel 6.4.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 

Traject 

(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

B001 0,25 0,17 - 0,20 + volledig slakken 

0,20 - 0,25 + resten beton 1 

B003 0,80 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend 

0,50 - 0,80 Klei matig puinhoudend 1 

PB004 3,10 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend 

0,50 - 0,80 Klei zwak puinhoudend 

0,80 - 1,20 Klei sporen roest 

1,60 - 3,10 Klei laagjes zand 

B005 0,80 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend 

0,50 - 0,80 Klei zwak puinhoudend 1 

B006 0,30 0,20 - 0,23 + volledig slakken 

0,23 - 0,30 + resten beton 1 

B007 0,90 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend 

0,50 - 0,90 Klei zwak puinhoudend, matig grindhoudend 1 

B008 0,70 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend 

0,50 - 0,70 Klei matig puinhoudend 1 

B009 0,30 0,21 - 0,25 + volledig slakken 

0,25 - 0,30 + resten beton 1 

B010 0,60 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend 

0,50 - 0,60 Klei matig puinhoudend 1 

B011 1,20 0,00 - 0,70 Klei zwak puinhoudend 

B012 0,25 0,18 - 0,22  volledig slakken 

0,22 - 0,25  resten beton 1 

B013 0,90 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend 

0,50 - 0,90 Klei zwak puinhoudend 1 

B017 0,25 0,18 - 0,22 + volledig slakken 

0,22 - 0,25 + resten beton 1 

B21 0,80 0,00 - 0,30 Klei zwak puinhoudend 

B22 1,20 0,00 - 0,70 Klei zwak puinhoudend 

B23a 2,00 0,00 - 0,40 Klei sporen puin 

0,40 - 0,60 Klei matig puinhoudend 

B23b 2,00 0,00 - 0,40 Klei zwak puinhoudend 

  0,40 - 1,20 Klei matig puinhoudend 

B23c 2,00 0,00 - 0,40 Klei sporen puin 

0,40 - 0,60 Klei matig puinhoudend 

PB24 2,70 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend 

1,00 - 1,50 Zand brokken klei 

B25 1,00 0,00 - 0,40 Klei zwak puinhoudend 

0,40 - 0,70 Klei matig puinhoudend, asfalt 

B26 2,00 0,00 - 0,50 Klei sporen puin 

B28 1,00 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend 

B29 2,00 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend 

B30 0,80 0,00 - 0,30 Klei zwak puinhoudend 

B31 1,00 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend 

B32 2,00 0,00 - 1,00 Klei sporen puin 

PB33 3,00 0,00 - 0,50 Klei sporen puin 

0,50 - 2,50 Klei sporen puin 

B34 1,00 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend 

B35 0,80 0,00 - 0,30 Klei zwak puinhoudend 

B36 2,00 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend 

B38 1,00 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend 

PB57 2,70 1,00 - 1,50 Zand brokken klei 

B57a 2,00 1,00 - 1,50 Zand brokken klei 

B57c 2,00 1,00 - 1,50 Zand brokken klei 

PB70 2,70 1,00 - 1,50 Zand brokken klei 

B70a 2,00 1,00 - 1,50 Zand brokken klei 

B70c 2,00 1,00 - 1,50 Zand brokken klei 

PB76 2,70 1,00 - 1,30 Klei brokken klei 

B76a 2,00 1,00 - 1,30 Klei brokken klei 

B76c 2,00 1,00 - 1,30 Klei brokken klei 

PB79 2,70 0,00 - 0,70 Klei sporen puin 

0,70 - 1,00 Zand sporen roest 

1,00 - 1,50 Klei sporen roest 

B80a 2,00 0,00 - 0,70 Klei sporen puin 

0,70 - 1,00 Zand sporen roest 

1,00 - 1,50 Klei sporen roest 

0,40 - 0,80 Klei zwak puinhoudend 
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Vervolg tabel 6.4.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 

Traject 

(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

B80b 2,00 0,00 - 0,70 Klei sporen puin 

0,70 - 1,00 Zand sporen roest 

1,00 - 1,50 Klei sporen roest 

B80c 2,00 0,00 - 0,70 Klei sporen puin 

0,70 - 1,00 Zand sporen roest 

1,00 - 1,50 Klei sporen roest 

PB83 2,70 1,00 - 1,50 Klei sporen roest 

B86a 2,00 0,00 - 0,50 Klei sporen puin 

0,50 - 1,00 Klei sporen roest 

B86b 2,00 0,00 - 0,50 Klei sporen puin 

0,50 - 1,00 Klei sporen roest 

B86c 2,00 0,00 - 0,50 Klei sporen puin 

0,50 - 1,00 Klei sporen roest 

PB94 2,70 1,00 - 1,50 Zand brokken klei 

PB99 2,70 1,00 - 1,30 Klei brokken klei 

B111a 2,00 0,70 - 1,20 Klei sporen roest 

B111b 2,00 0,70 - 1,20 Klei sporen roest 

B111c 2,00 0,70 - 1,20 Klei sporen roest 

PB115 2,70 0,50 - 0,70 Klei sporen roest 

PB117 2,70 0,50 - 1,00 Klei sporen roest 

B121a 2,00 0,50 - 1,00 Klei sporen roest 

1,00 - 1,50 Klei sporen roest 

B121b 2,00 0,50 - 1,00 Klei sporen roest 

1,00 - 1,50 Klei sporen roest 

B121c 2,00 0,50 - 1,00 Klei sporen roest 

1,00 - 1,50 Klei sporen roest 

PB131 2,70 0,50 - 1,00 Klei sporen roest 

1,00 - 1,50 Klei sporen roest 

PB136 2,70 0,50 - 1,00 Klei sporen roest 

1,00 - 2,70 Klei matig roesthoudend 

PB140 2,70 0,50 - 1,00 Klei sporen roest 

1,00 - 1,50 Klei sporen roest 

PB147 2,70 0,50 - 1,00 Klei sporen roest 

1,00 - 1,70 Klei sporen roest 

PB153 2,70 0,50 - 1,20 Zand zwak roesthoudend 

B154 2,00 0,50 - 1,00 Klei zwak roesthoudend 

B163 2,00 0,50 - 1,00 Klei zwak roesthoudend 

PB168 3,00 0,80 - 1,20 Zand laagjes klei 

B173 1,30 0,00 - 0,40 + uiterst puinhoudend 

0,40 - 0,80 Klei zwak puinhoudend 

B174 1,00 0,00 - 0,30 Klei matig puinhoudend 

0,30 - 0,50 Klei zwak puinhoudend 

B175 1,30 0,00 - 0,40 Zand matig puinhoudend 

0,40 - 0,80 Klei zwak puinhoudend 

 

Toelichting bij de tabel: 

Sporen  < 1%    

Licht   ≥ 1 < 5 % 

Matig   ≥ 5 < 10 %   

Sterk   ≥ 10 < 20 % 

Uiterst   ≥ 20 < 50 %   

Volledig   ≥ 50 % 

+  Betreft geen bodem; 

-  Niets waargenomen / aangetroffen. 
1  Gestaakt in verband met KLIC / beton. 

 

Verder zijn tijdens de visuele inspectie van het maaiveld en de opgeboorde grond geen 

waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging 

(asbestverdachte materialen in de fractie groter dan 16 mm, slib/voormalige waterbodem en/of 

olie-water reacties). De volledige boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3. 
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6.5. Laboratoriumwerkzaamheden en analyseresultaten  

De analyses zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium van ALcontrol Laboratories 

B.V. te Rotterdam (grond, grondwater, asbest). De achtergrondwaarden voor grond zijn 

opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. De meest recente streef- en interventiewaarden voor 

grondwater en interventiewaarden voor grond zijn vermeld in de Circulaire bodemsanering per  

1 juli 2013 en worden gebruikt voor de toetsing van de analyseresultaten.  

 

De analysecertificaten van het verkennend bodemonderzoek (grond, grondwater, asbest) zijn 

opgenomen in bijlage 3. Tevens is een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten 

voor de grond en grondwater opgenomen als bijlage 3.  

 

6.5.1. Grond 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de onderstaande 

grond(meng)monsters geselecteerd en/of samengesteld. De grond(meng)monsters met 

bijbehorende analyses en resultaten zijn in tabel 6.5.1 weergegeven.  

 

Tabel 6.5.1: Overzicht grond(meng)monsters met bijbehorende analyses en resultaten 
(Meng-) 

monster 

Omschrijving Traject 

(m -mv) 

Boring / peilbuis Analysepakket Resultaten 

˃ AW ˂ I ˃ I 

Algemene kwaliteit overig plangebied / weiland (fase 1 en 2) 

MM01 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: -  

0,00 - 0,50 B154, B155, B156, B157, 

B158, PB159 

NEN, L en H - - 

MM02 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B160, B161, B162, B163, 

B164, B165 

NEN, L en H - - 

MM03 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: -  

0,00 - 0,50 B166, B167, B169, B170, 

B171, B172, PB168 

NEN, L en H - - 

MM04 Ondergrond, zand 

Zintuiglijk: - 

0,80 - 2,00 B163, B163, PB159, PB159, 

PB168, PB168, PB168 

NEN, L en H Co, Ni - 

MM05 Ondergrond, zand 

Zintuiglijk: sporen roest 

0,50 - 2,00 B154, B154, B154, B163, 

PB159, PB168 

NEN, L en H Co, Ni 

 

- 

MM06 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: sporen puin 

0,00 - 0,50 B80b, PB79 NEN, L en H - - 

MM07 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B75, B77, B78, B81, B82, 

PB76 

NEN, L en H - - 

MM08 Ondergrond, zand 

Zintuiglijk: sporen roest 

0,70 - 1,00 B80b, PB79 NEN, L en H - - 

MM09 Ondergrond, klei 

Zintuiglijk: sporen roest 

0,50 - 2,00 PB76, PB76, PB76, PB79 NEN, L en H - - 

M10 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: sporen puin 

0,00 - 0,50 B86b NEN, L en H - - 

MM11 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B152, B84, B85, B87, B88, 

B89, B90, B91, B93, PB83 

NEN, L en H - - 

MM12 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B100, B101, B102, B103, 

B104, B96, B97, B98, PB94, 

PB99 

NEN, L en H - - 

MM13 Ondergrond, klei 

Zintuiglijk: sporen roest 

0,50 - 2,00 PB83, PB83, PB83, PB94, 

PB99, PB99 

NEN, L en H - - 

M14 Ondergrond, zand  

Zintuiglijk: - 

1,00 - 1,50 PB94 NEN, L en H - - 

MM15 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B105, B106, B107, B108, 

B109, B110, B111b, B112, 

B113, B114 

NEN, L en H Cd, Ni - 

MM16 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B116, B118, B120, B121b, 

B122, B123, B124, B125, 

PB115, PB117 

NEN, L en H Cd, Ni - 

MM17 Ondergrond, zand 

Zintuiglijk: - 

0,70 - 2,00 PB115, PB115, PB115, 

PB117, PB117 

NEN, L en H - - 

MM18 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B127, B128b, B132, B134, 

B135, B138, B139, PB133b, 

PB136 

NEN, L en H Co, Ni - 

MM19 Ondergrond, klei 

Zintuiglijk: matig 

roesthoudend 

0,50 - 2,00 B121b, B121b, PB133b, 

PB133b, PB133b, PB136, 

PB136, PB136 

NEN, L en H Ni - 
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Vervolg tabel 6.5.1:  
(Meng-) 

monster 

Omschrijving Traject 

(m -mv) 

Boring / peilbuis Analysepakket Resultaten 

˃ AW ˂ I ˃ I 

Algemene kwaliteit overig plangebied / weiland (fase 1 en 2) 

MM20 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B126, B142, B143, B145, 

B146, B148, PB131, PB140, 

PB147 

NEN, L en H - - 

MM21 Ondergrond, klei 

Zintuiglijk: sporen roest 

0,50 - 2,00 PB131, PB131, PB131, 

PB140, PB140, PB140, 

PB147, PB147 

NEN, L en H Ni, PCB - 

MM22 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: zwak 

puinhoudend 

0,00 - 0,50 B005, B008, B011, PB004 NEN, L en H PAK - 

MM23 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B014, B016 NEN, L en H Cd - 

MM24 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: zwak 

puinhoudend 

0,00 - 0,50 B003, B007, B010, B013 NEN, L en H PAK - 

MM25 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: -  

0,00 - 0,50 B002, B015, B018 NEN, L en H - - 

MM26 Ondergrond, klei 

Zintuiglijk: zwak 

puinhoudend 

0,50 - 0,80 B003, B008, B010 NEN, L en H - - 

MM27 Ondergrond, klei 

Zintuiglijk: sporen roest 

0,70 - 2,00 B011, PB004, PB004, 

PB004 

NEN, L en H - - 

Teeltlaag 

OCB01 Teeltlaag, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,30 B39, B40, B42, B43 OCB, L en H - - 

OCB02 Teeltlaag, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,30 B44, B45, B47, B48 OCB, L en H - - 

OCB03 Teeltlaag, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,30 B49, B50, B52, B53 OCB, L en H DDE - 

OCB04 Teeltlaag, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,30 B54, B56, B60, B62 OCB, L en H - - 

OCB05 Teeltlaag, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,30 B65, B66, B68, B69 OCB, L en H - - 

OCB06 Teeltlaag, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,30 B71, B72, B73, B74 OCB, L en H - - 

OCB07 Teeltlaag, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,30 B109, B116, B125, PB117 OCB, L en H - - 

OCB08 Teeltlaag, klei 

Zintuiglijk: zwak 

puinhoudend 

0,00 - 0,30 B011, B014, B016 OCB, L en H - - 

Bommelsekade 3 

3-MM01 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: zwak 

puinhoudend 

0,00 - 0,50 B21, B30, B32, B36, B38, 

PB24 

NEN, L en H PAK - 

3-MM02 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B19, B20, B27, B37 NEN, L en H - - 

3-M03 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: zwak 

puinhoudend  

0,00 - 0,40 B23b NEN, L en H - - 

3-MM04 Ondergrond, klei 

Zintuiglijk: matig 

puinhoudend 

0,40 - 1,20 B23b, B23b NEN, L en H - - 

3-MM05 Ondergrond, klei 

Zintuiglijk: sporen puin 

0,50 - 2,00 B22, B26, B26, B29, B32, 

B36, B38 

NEN, L en H MO - 

Puindammen 

M173 Ondergrond, klei 

Zintuiglijk: zwak 

puinhoudend 

0,40 - 0,80 B173  NEN, L en H Cd, Cu, Pb - 

M174 Bovengrond, klei  

Zintuiglijk: matig 

puinhoudend 

0,00 - 0,30 B174 NEN, L en H PAK - 

M175 Bovengrond, zand 

Zintuiglijk: matig 

puinhoudend 

0,00 - 0,40 B175  NEN, L en H Co, Zn, PAK, 

PCB, MO 

- 

 

De toelichting bij de tabel is weergegeven op de volgende bladzijde. 
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Toelichting bij de tabel: 

NEN De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen 

[Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen [PAK, 10 VROM], Polychloor 

bifenylen [PCB] en minerale olie [MO]; 

OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen; 

L en H Lutum en organische stof (humus); 

- Niets aangetroffen/waargenomen. 

 

6.5.2. Grondwater 

De grondwatermonsters met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten zijn in tabel 6.5.2 

weergegeven. 

 

Tabel 6.5.2: Peilbuizen met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten grondwater 
Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 

GWS 

(m -mv) 

pH 

 

EC 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

Analysepakket  Resultaten 

> S < I > I 

PB004 2,10 - 3,10 0,95 7,0 1.650 143 NEN Ba - 

PB24 1,70 - 2,70 0,78 6,7 861 88,3 NEN Ba - 

PB33 2,00 - 3,00 0,82 7,0 573 284 NEN Ba, Mo, N - 

PB57 1,70 - 2,70 0,42 7,1 579 258 NEN Ba - 

PB70 1,70 - 2,70 0,78 6,8 729 181 NEN Ba - 

PB76 1,70 - 2,70 0,24 6,8 431 332 NEN Ba, Cu - 

PB79 1,70 - 2,70 0,15 7,2 717 38,7 NEN Ba - 

PB83 1,70 - 2,70 0,26 6,9 495 170 NEN Ba, Cu - 

PB94 1,70 - 2,70 0,34 6,7 592 884 NEN Ba, Zn - 

PB99 1,70 - 2,70 0,28 7,1 412 244 NEN Ba, Cu - 

PB115 1,70 - 2,70 0,66 8,1 805 75,2 NEN Ba - 

PB117 1,70 - 2,70 0,66 6,3 842 23,7 NEN Ba - 

PB131 1,70 - 2,70 0,67 6,3 635 72,3 NEN Ba - 

PB133b 2,00 - 3,00 0,15 6,7 208 81,6 NEN - - 

PB136 1,70 - 2,70 0,42 6,7 402 440 NEN Ba - 

PB140 1,70 - 2,70 0,54 6,3 452 124 NEN Ba - 

PB147 1,70 - 2,70 0,61 5,7 622 34,1 NEN Ba - 

PB153 1,70 - 2,70 0,19 6,9 716 27,9 NEN Ba  - 

PB159 2,00 - 3,00 1,35 6,8 716 14 NEN Ba - 

PB168 2,00 - 3,00 1,38 6,8 724 11 NEN Ba - 

 

Toelichting bij de tabel: 

NEN  Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni], zink [Zn]),  Vluchtige aromatische koolwaterstoffen  (benzeen [B], tolueen [T], ethylbenzeen [E], 

xylenen [X] en naftaleen [N]), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie [MO]; 

- Niets aangetroffen. 

 

De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend van 

een natuurlijke situatie. In de genomen grondwatermonsters is een hogere troebelheid gemeten 

dan voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (0 en 10 NTU). De peilbuizen hebben voldoende 

rusttijd gehad na plaatsing (minimaal een week). Daarnaast zijn de peilbuizen met een voldoende 

laag debiet (≤ 0,5 l/min) afgepompt, zodat het waterniveau in de peilbuis maximaal 50 centimeter 

is gedaald. Tevens is er rekening mee gehouden dat het waterniveau niet verder is gedaald dan de 

bovenzijde van het filterdeel (niet belucht). Daarom wordt aangenomen dat er geen sprake is 

geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming en dat de gemeten waarde 

voor troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of silt in het 

grondwater). 

 

6.5.3. Asbest 

Het mengmonster MMASB173 (proefgat AB01) is geanalyseerd op een kwalitatieve / 

kwantitatieve asbestanalyse (fractie < 16 mm) conform NEN5897:2005. 

 

Het mengmonsters MMASB174 (proefgat AB02) en MMASB175 (proefgat AB03) zijn 

geanalyseerd op een kwalitatieve / kwantitatieve asbestanalyse (fractie < 16 mm) conform 

NEN5707.  

 

De resultaten zijn in tabel 8.2.3 weergegeven. 
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Tabel 8.2.3: Asbestverdacht monster ( < 16 mm) en gewogen hoeveelheid asbest 
Monstercode Soort Hecht-

gebonden 

Type Gewogen  

(mg/kg d.s.) 

Totaal gewogen  

(mg/kg d.s.) 

MMASB173 - - - - < 2 

MMASB174 - - - - < 2 

MMASB175 - - - - < 2 

 
Toelichting bij de tabel: 

Chrysotiel  Wit asbest; 

Amosiet  Bruin asbest; 

Crocidoliet Blauw asbest. 

 

6.6. Interpretatie analyseresultaten  

 

6.6.1. Algemene kwaliteit overig plangebied / weiland 

 

Fase 1 

In de mengmonsters MM04 en MM05 van de ondergrond zijn lichte verontreinigingen met kobalt 

en/of nikkel aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarden. 

 

In de grondwatermonsters uit peilbuizen PB159 en PB168 zijn de concentraties voor barium 

boven de streefwaarde aangetoond. Alle overige onderzochte parameters (NEN) zijn gemeten in 

gehalten beneden de betreffende streefwaarden. 
 

Fase 2 

In de mengmonsters MM15, MM16, MM18, MM22, MM23 en MM24 van de bovengrond zijn 

lichte verontreinigingen met metalen en/of PAK en/of PCB aangetoond ten opzichte van de 

achtergrondwaarden. 

 

In de mengmonsters MM19 en MM21 van de ondergrond zijn lichte verontreinigingen 

aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarden.  

 

In de grondwatermonster uit peilbuizen PB004, PB24, PB33, PB57, PB70, PB76, PB79, PB83, 

PB94, PB99, PB115, PB117, PB131, PB136, PB140, PB147 en PB153 zijn de concentraties voor 

diverse metalen en/of naftaleen boven de streefwaarden aangetoond. Alle overige onderzochte 

parameters (NEN) zijn gemeten in gehalten beneden de betreffende streefwaarden. 

 

6.6.2. Teeltlaag 

In het mengmonster OCB03 van de teeltlaag is een lichte verontreiniging met DDE aangetoond 

ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarde. 

 

6.6.3. Bommelsekade 3 

In het mengmonster 3-MM01 van de bovengrond is een lichte verontreiniging met PAK 

aangetoond ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarde. 

 

In het mengmonster 3-MM05 van de ondergrond is een lichte verontreiniging met minerale olie 

aangetoond ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarde.  

 

6.6.4. Puindammen  

 

Grond 

In de monsters M174 (klei) en M175 (zand) van de bovengrond zijn lichte verontreinigingen met 

diverse metalen, PAK, PCB en/of minerale olie aangetoond ten opzichte van de betreffende 

achtergrondwaarden. 
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In het monster M173 (klei) van de ondergrond zijn lichte verontreinigingen aangetoond met 

diverse metalen ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarden. 

 

Asbest 

In het mengmonster van het puin (MMASB173, proefgat AB01) is analytisch geen asbest  

( < 2 mg/kg d.s.) aangetoond. In de mengmonsters van de grond (MMASB174, proefgat AB02 en 

MMASB17, proefgat AB03) is analytisch eveneens geen asbest ( < 2 mg/kg d.s.) aangetoond. 
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7. WATERBODEMONDEZOEK  

7.1. Hypothese  

Op basis van de beschikbare gegevens is uitgegaan van onverdachte trajecten met betrekking tot 

het voorkomen van een verontreiniging. 

7.2. Onderzoeksstrategie  

Het verkennend waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie 

beschreven in de NEN 5720:2009, onderzoeksstrategie voor een overig water, lijnvormig, lichte 

onderzoeksinspanning (OLL). In verband met voormalige boomgaarden en slootdemping zijn 

diverse waterbodemmonsters aanvullend geanalyseerd op bestrijdingsmiddelen (OCB).  

 

Op basis hiervan dienen per traject 10 grepen te worden genomen van de waterbodem. Daarnaast 

zijn  dwarsraaien opgenomen voor de bepaling van de hoeveelheid slib.  

7.3.  Veldwerkzaamheden 

In totaal zijn 60 grepen (G01 t/m G60) van baggerspecie (10 per traject) genomen. Daarnaast zijn 

in het veld 19 dwarsprofielen (A t/m S) gemeten voor de slibdikte bepaling. De onderliggende 

vaste waterbodem is niet onderzocht.  

7.4. Zintuiglijke waarnemingen 

In de baggerspecie zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen. 

7.5. Laboratoriumwerkzaamheden en analyseresultaten  

De analyses zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium van ALcontrol Laboratories 

B.V. te Rotterdam (waterbodem). De achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in de 

Regeling bodemkwaliteit. De meest recente streef- en interventiewaarden voor grondwater en 

interventiewaarden voor grond zijn vermeld in de Circulaire bodemsanering per  

1 juli 2013 en worden gebruikt voor de toetsing van de analyseresultaten.  

 

De analysecertificaten van het verkennend waterbodemonderzoek zijn opgenomen in bijlage 4. 

Een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de waterbodem is opgenomen 

als bijlage 4. 

 

In de watergang zijn diverse dwarsprofielen gemeten. In totaal zijn per traject 10 grepen 

genomen, waarvan in het laboratorium mengmonsters (WB01 t/m WB06) zijn samengesteld. De 

monsters WB01 t/m WB06 zijn geanalyseerd op het standaard waterbodempakket, de monsters 

WB01, WB02 en WB05 zijn aanvullend op OCB geanalyseerd. 

 

In tabel 7.5.4 is een overzicht weergegeven van de resultaten met hoeveelheden. 
 

Tabel 7.5.4: Overzicht hoeveelheden, trajecten met resultaten en conclusies 
Monster-

code  

Monster-  

samenstelling 

Hoeveelheid 

(m3) 

Toetsingsresultaten1 

T1 T3 T5 

Fase 1 

WB01 G51 t/m G60 ± 50 AW AW Verspreidbaar 

Fase 2 

WB02 G01 t/m G10 ± 100 AW AW Verspreidbaar 

WB03 G11 t/m G20 ± 250 WO A Verspreidbaar 

WB04 G21 t/m G30 ± 100 AW AW Verspreidbaar 

WB05 G31 t/m G40 ± 150 AW AW Verspreidbaar 

WB06 G41 t/m G50 ± 350 AW AW Verspreidbaar 

 

De toelichting bij de tabel is weergegeven op de volgende bladzijde.
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Toelichting bij de tabel  7.5,4: 
1 T1, T3 en T5 hebben betrekking op de opgegeven naamgeving van bij de Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa). Bij 

het beoordelen van de kwaliteit van de baggerspecie is gebruik gemaakt van BoToVa; 

T1 Toepassen van baggerspecie op de bodem; 

T3 Toepassen van de baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam; 

T5 Verspreiden van de baggerspecie over het aangrenzend perceel; 

AW Achtergrondwaarde; 

WO Wonen; 

IND Voldoet aan de waarde voor industrie voor grond; 

A Voldoet aan baggerspecie met de klasse A; 

B Voldoet aan baggerspecie met de klasse B. 

 

7.6. Interpretatie analyseresultaten  

Indien de analyseresultaten van het waterbodemmonster WB03 worden getoetst aan het Besluit 

Bodemkwaliteit (Bbk) volgens T1 voldoet het waterbodemmonster WB03 aan de klasse voor 

Wonen als deze toegepast gaat worden als grond. Als wordt getoetst aan T3 voldoet het 

waterbodemmonster aan de klasse A als deze als baggerspecie gaat worden toegepast. 

 

Verder blijkt uit de toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) volgens T1 en T3 dat de 

(overige) waterbodemmonsters WB01, WB02, WB04, WB05 en WB06 voldoen aan de 

bodemklasse achtergrondwaarde. 

 

De baggerspecie van de zes trajecten (WB01 t/m WB06) is verspreidbaar op het aangrenzend 

perceel (T5). 
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8.  ASFALT- EN INDICATIEF ONDERZOEK HERGEBRUIKSMOGELIJKHEDEN 

8.1. Onderzoeksopzet 

 

8.1.1. Asfaltonderzoek 

Het onderzoek naar de kwaliteit van het asfalt is uitgevoerd op basis van de CROW publicatie 

210. Voor de werkzaamheden is er vanuit gegaan dat het asfalt voor 1995 is aangelegd. Tijdens 

het plaatsen van de boringen is rekening gehouden met eventuele reparatievakken en de mogelijk 

verschillende soorten asfalt ter plaatse van de weg. 

 

8.1.2. Indicatief onderzoek hergebruiksmogelijkheden 

Onder de asfaltweg (Bommelsekade) is tijdens het asfaltonderzoek een slakkenlaag met 

daaronder betonbijmeningen aangetroffen, waar men handmatig niet doorheen is gekomen.  

 

Ter plaatse van de Bommelsekade zal nogmaals worden getracht om op drie plaatsen door de 

slakken en betonlagen heen te komen (middels assistentie van een asfaltboorbedrijf). Het is 

mogelijk dat dit niet lukt, in het veld zal dit moeten blijken.  

 

Ten behoeve van de afvoer- en/of hergebruiksmogelijkheden van het puin dient indicatief een 

uitloogonderzoek te worden uitgevoerd (schudproef en eluaatanalyse). Daarnaast wordt de 

onderliggende grondlaag ingezet op een standaard NEN- pakket voor grond. 

8.2.  Veldwerkzaamheden 

 

8.2.1. Asfaltonderzoek 

Conform CROW 210 zijn in totaal 5 asfaltboringen (B001a, B006a, B009a, B012a en B017a) 

geplaatst. De asfaltkernen zijn verzameld en aan het laboratorium ter analyse aangeboden.  

 

8.2.2. Indicatief onderzoek hergebruiksmogelijkheden 

Ter plaatse van de Bommelsekade zijn drie boringen (B001, B009, B017) door het asfalt/slakken 

geplaatst.  

 

Ten behoeve van de indicatieve vaststelling van de hergebruiksmogelijkheden zijn 

representatieve mengmonsters samengesteld en is de onderliggende grondlaag bemonsterd. 

 

Tevens is een asbestanalyse opgenomen. 
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8.3. Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk bijmengingen met bodemvreemd materiaal 

aangetroffen.  

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn onder de asfaltverharding geen asbestverdachte 

(plaat)materialen en/of bijmengingen van puin/baksteen waargenomen. Onder de asfaltverharding 

zijn slakken aanwezig. Op basis hiervan is geen asbestanalyse ingezet. 

 

In de tabellen 8.3.1. en 8.3.2.  is een volledig overzicht van de zintuiglijk waargenomen 

bijzonderheden per onderzoek weergegeven. 

 

Tabel 8.3.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen asfaltonderzoek 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 

Traject 

(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

B001a 1 0,25 0,00 - 0,17 + volledig asfalt 

0,17 - 0,20 + volledig slakken 

0,20 - 0,25 + resten beton 

B006a 1 0,30 0,00 - 0,20 + volledig asfalt 

0,20 - 0,23 + volledig slakken 

0,23 - 0,30 + resten beton 

B009a 1 0,30 0,00 - 0,21 + volledig asfalt 

0,21 - 0,25 + volledig slakken 

0,25 - 0,30 + resten beton 

B012a 1 0,25 0,00 - 0,18 + volledig asfalt 

0,18 - 0,22 + volledig slakken 

0,22 - 0,25 + resten beton 

B017a 1 0,25 0,00 - 0,18 + volledig asfalt 

0,18 - 0,22 + volledig slakken 

0,22 - 0,25 + resten beton 

 

Tabel 8.3.2: Overzicht zintuiglijke waarnemingen indicatief onderzoek 

hergebruiksmogelijkheden 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 

Traject 

(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

B001 1,15 0,00 - 0,17 + volledig asfalt 

0,17 - 0,67 + volledig slakken 

0,67 - 1,15 Klei - 

B009 1,20 0,00 - 0,17 + volledig asfalt 

0,17 - 0,73 + volledig slakken 

0,73 - 1,20 Klei - 

B017 1,20 0,00 - 0,17 + volledig asfalt 

0,17 - 0,73 + volledig slakken 

0,73 - 1,20 Klei - 

 

Toelichting bij de tabellen 8.3.1. en 8.3.2: 

Sporen  < 1%    

Licht   ≥ 1 < 5 % 

Matig   ≥ 5 < 10 %   

Sterk   ≥ 10 < 20 % 

Uiterst   ≥ 20 < 50 %   

Volledig   ≥ 50 % 

+  Betreft geen bodem; 

-  Niets waargenomen / aangetroffen. 
1  Gestaakt in verband met  beton. 

 

Voor de volledige boorprofiel beschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 5. 
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8.4. Laboratoriumwerkzaamheden en analyseresultaten 

De analyses zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium van ALcontrol Laboratories 

B.V. te Rotterdam (asfalt, grond, uitloging). De achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen 

in de Regeling bodemkwaliteit. De meest recente streef- en interventiewaarden voor grondwater 

en interventiewaarden voor grond zijn vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en 

worden gebruikt voor de toetsing van de analyseresultaten.  

 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5. Een overzicht van de toetsings- en 

analyseresultaten voor de grond is opgenomen als bijlage 5.  

 

8.4.1. Asfaltonderzoek 

De asfaltkernen van de boringen B001, B006, B009, B012 en B017 zijn geselecteerd voor een 

onderzoek naar de constructieopbouw (laagdikte) en een PAK-detector onderzoek.  

 

Uit het constructie onderzoek blijkt dat de kernen bestaan uit 8 tot 9 lagen. De lagen komen deels 

met elkaar overeen. Een aantal van de lagen geeft een verkleuring tijdens het PAK-detector 

onderzoek. Op basis van de resultaten van de laagdikte en het PAK-detector onderzoek zijn 

diverse asfaltboorkernen geanalyseerd op de aanwezigheid van PAK. De laboratorium resultaten 

zijn in de tabellen 8.4.1 en 8.4.2 weergegeven.  

 

Tabel 8.4.1: Asfaltkernen met constructie en analyseresultaten PAK-detector 
Asfaltkern Boring Traject (mm-mv) Constructie PAK-detector 

ASF01 B001 0-4 

4-54 

54-97 

97-119 

119-129 

129-135 

135-137 

137-165 

165-185 

OB 

DAB 0/16 

STAB 0/16 

STAB 0/16 

OB 

OB 

OB 

DAB 0/16 

Fundering 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

-  

ASF02 B006 0-3 

3-49 

49-115 

115-153 

153-159 

159-166 

166-172 

172-201 

OB 

DAB 0/16 

STAB 0/16 

STAB 0/16 

OB 

OB 

OB 

DAB 0/16 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+  

ASF03 B009 0-4 

4-48 

48-106 

106-168 

168-173 

173-178 

178-183 

183-209 

209-245 

OB 

DAB 0/16 

STAB 0/16 

STAB 0/16 

OB 

OB 

OB 

DAB 0/16 

Fundering 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

-  

ASF04 B012 0-5 

5-45 

45-102 

102-146 

146-153 

153-159 

159-164 

164-187 

OB 

DAB 0/16 

STAB 0/16 

STAB 0/16 

OB 

OB 

OB 

DAB 0/16 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+  

ASF05 B017 0-5 

5-49 

49-114 

114-123 

123-131 

131-136 

136-172 

172-190 

OB 

DAB 0/16 

STAB 0/16 

OB 

OB 

OB 

DAB 0/16 

Fundering  

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

-  
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Toelichting bij de tabel:  

DAB Dicht Asfaltbeton; 

OB Oppervlakbehandeling; 

SMA Steenmastiekasfalt; 

STAB Steenslag Asfaltbeton; 

0/11 Diameter in millimeters van toegevoegd grind; 

+ Verkleuring asfaltkern m.b.v. PAK-detector (PAK > 250 mg/kg ds); 

- Geen verkleuring asfaltkern m.b.v. PAK-detector (PAK< 250 mg/kg ds). 

 

Tabel 8.4.2: Overzicht asfalt monsters met bijbehorende analyse en resultaten 
Meng- 

Monster 

Deelmonsters Traject 

(m -mv) 

Soort Analysepakket Resultaten 

MMASF01 ASF01 

ASF02  

ASF03  

ASF04  

ASF05  

0,00 - 0,01 OB PAK - 

MMASF02 ASF01 

ASF02  

ASF03  

ASF04  

ASF05 

0,00 - 0,05 DAB PAK - 

MMASF03 ASF01 

ASF02  

ASF03  

ASF04  

ASF05 

0,05 - 0,17 STAB PAK - 

MMASF04 ASF01  

ASF03 

ASF05  

0,17 - 0,25 OB PAK 98 

 

Toelichting bij de tabel:  

- Gehalte lager dan detectielimiet. 

 

 

8.4.2. Indicatief onderzoek hergebruiksmogelijkheden 
 

Grond 

Het grondmengmonster van de grondlaag onder de slakken met bijbehorende analyses en 

resultaten zijn in tabel 8.4.3. weergegeven.  

 

Tabel 8.4.3: Overzicht grondmengmonster met bijbehorende analyses en resultaten 
Meng 

monster 

Omschrijving Traject 

(m -mv) 

Boring  Analysepakket Resultaten 

˃ AW ˂ I ˃ I 

MM28 Ondergrond, klei 

Zintuiglijk: - 

Grondlaag onder 

asfalt / slakken 

0,67 - 1,20 B001, B009, B017 NEN, L en H - - 

 

Toelichting bij de tabel: 

NEN De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen 

[Mo], nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen [PAK, 10 VROM], Polychloor 

bifenylen [PCB] en minerale olie [MO]; 

L en H Lutum en organische stof (humus); 

- Niets aangetroffen/waargenomen. 

 
 

Hergebruiksmogelijkheden  

Om de indicatieve hergebruiksmogelijkheden van het vrijkomend puin te bepalen zijn 

mengmonsters van het puin samengesteld (SL01 en SL02) en aangeboden aan het laboratorium. 

In het laboratorium is het puin verkleind met behulp van een kaakbreker. Dit materiaal is 

vervolgens onderzocht op PAK, minerale olie en PCB. Daarnaast is het gebroken puin ingezet op 

een schudproef (L/S=10) waarna het eluaat is onderzocht op de uitloging van 15 metalen en 4 

anionen. De analyseresultaten zijn getoetst aan de tabellen 1 en 2 uit bijlage A van de Regeling 

bodemkwaliteit voor een niet-vormgegeven bouwstof. De analyseresultaten en de maximaal 

toegestane waarden zijn per mengmonsters in de tabellen 8.4.4 en 8.4.5 weergegeven.  
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Tabel 8.4.4: Hergebruiksmogelijkheden vrijkomende niet-vormgegeven bouwstof (SL01) 
Parameter Berekende 

cumulatieve 

emissiewaarden 

(mg/kg d.s.) 

Gemeten waarden 

(mg/kg d.s.) 

Maximale 

emissiewaarde  

(mg/kg d.s.) 

Maximale 

samenstellings-

waarde (mg/kg d.s.) 

PAK  < 0,20  50 (1) 

Minerale olie  < 20  1.000 (1) 

PCB  <0,014  0,5 

Bromide -  20  

Chloride 540  616  

Fluoride 7,1  55  

Sulfaat 1.900  1.730  

Antimoon -  0,32  

Arseen -  0,9  

Barium 0,69  22  

Cadmium -  0,04  

Chroom -  0,63  

Kobalt -  0,54  

Koper -  0,9  

Kwik -  0,02  

Lood -  2,3  

Molybdeen -  1  

Nikkel -  0,44  

Seleen -  0,15  

Tin -  0,4  

Vanadium 0,35  1,8  

Zink -  4,5  

 

 

Tabel 8.4.5: Hergebruiksmogelijkheden vrijkomende niet-vormgegeven bouwstof (SL02) 
Parameter Berekende 

cumulatieve 

emissiewaarden 

(mg/kg d.s.) 

Gemeten waarden 

(mg/kg d.s.) 

Maximale 

emissiewaarde  

(mg/kg d.s.) 

Maximale 

samenstellings-

waarde (mg/kg d.s.) 

PAK  0,47  50 (1) 

Minerale olie  < 20  1.000 (1) 

PCB  <0,014  0,5 

Bromide -  20  

Chloride 1.500  616  

Fluoride 5,3  55  

Sulfaat 1.300  1.730  

Antimoon -  0,32  

Arseen -  0,9  

Barium 0,79  22  

Cadmium -  0,04  

Chroom -  0,63  

Kobalt -  0,54  

Koper -  0,9  

Kwik -  0,02  

Lood -  2,3  

Molybdeen -  1  

Nikkel -  0,44  

Seleen -  0,15  

Tin -  0,4  

Vanadium -  1,8  

Zink -  4,5  

 
Toelichting bij de tabellen 8.4.4 en 8.4.5:  
(1) Maximale samenstellingswaarden voor granulaten; 

-   Gehalte lager dan de detectielimiet. 
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8.5. Interpretatie analyseresultaten 

 

8.5.1. Asfaltonderzoek 

Tijdens het onderzoek met de PAK detector zijn bij de vijf asfaltkernen verkleuringen (PAK  

> 250 mg/kg d.s.) waargenomen, het betreft de lagen dicht asfaltbeton (DAB) en lagen van 

oppervlaktebehandeling (OB). 

 

Middels aanvullende analyses op PAK van de niet verkleurde asfaltlagen is in het mengmonster 

MMASF04 een gehalte van 98 mg/kg d.s. aangetoond. Het aangetoonde gehalte ligt boven de 

norm voor teerhoudend asfalt (75 mg/kg d.s.).  

 

In de overige mengmonsters (MMASF01, MMASF02, MMASF03) ligt het aangetoonde gehalte 

voor PAK onder de detectiegrens (< 10 mg/kg d.s.). 

 

8.5.2. Indicatief onderzoek hergebruiksmogelijkheden 

 

Grond 

In het zintuiglijk schone mengmonster van de klei onder het asfalt en slakken zijn alle 

onderzochte parameters (NEN) aangetoond in gehalten beneden de betreffende 

achtergrondwaarden. 

 

Hergebruiksmogelijkheden 

Op basis van de analyseresultaten van de indicatieve schudproef en eluaatanalyse van het 

mengmonster SL01 kan worden gesteld dat het gehalte voor sulfaat (1.900 mg/kg d.s.) de 

maximaal gestelde waarde (1.730 mg/kg d.s.) overschrijdt. Het puin (indicatief) voldoet op basis 

van sulfaat niet aan de kwaliteit van een niet-vormgegeven bouwstof.  

 

Op basis van de analyseresultaten van de indicatieve schudproef en eluaatanalyse van het 

mengmonster SL02 kan worden gesteld dat het gehalte voor chloride (1.500 mg/kg d.s.) de 

maximaal gestelde waarde (616 mg/kg d.s.) overschrijdt. Het puin (indicatief) voldoet op basis 

van chloride niet aan de kwaliteit van een niet-vormgegeven bouwstof.  

 

Asbest 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn onder de asfaltverharding geen asbestverdachte 

(plaat)materialen en/of bijmengingen van puin/baksteen waargenomen. Onder de asfaltverharding 

zijn slakken aanwezig. Op basis hiervan is geen asbestanalyse en/of een asbestonderzoek 

uitgevoerd. 
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9. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  

9.1. Conclusies verkennend bodemonderzoek  

 

9.1.1. Algemene bodemkwaliteit 

Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met betrekking tot het 

voorkomen van bodemverontreiniging, aangezien maximaal lichte verontreinigingen werden 

verwacht voor de parameters van een standaard NEN en/of OCB pakket.  

 

Zintuiglijk zijn diverse bijmengingen met bodemvreemd materiaal (puin, baksteen, slakken, 

beton, roest) aangetroffen. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese 

aangenomen, aangezien in de boven- en ondergrond maximaal lichte verontreinigingen zijn 

aangetoond. In het grondwater zijn maximaal lichte verontreinigingen aangetoond met de 

onderzochte parameters (NEN). 

 

9.1.2. Teeltlaag 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de verdachte hypothese voor de teeltlaag verworpen, 

aangezien in de teeltlaag maximaal lichte verontreinigingen zijn aangetoond met 

bestrijdingsmiddelen. De boomgaarden hebben niet geleid tot noemenswaardige 

verontreinigingen. 

 

9.1.3. Slootdemping 

Aangezien zintuiglijk geen bijzonderheden zijn waargenomen in de gedempte sloten zijn de 

betreffende boringen meegenomen in de algemene kwaliteit. Analytisch zijn maximaal lichte 

verontreinigingen aangetroffen. De slootdempingen hebben niet geleid tot noemenswaardige 

verontreinigingen. 

 

9.1.4. Puindammen 

In de puntmonsters van de diverse puindammen zijn in de bovengrond zijn lichte 

verontreinigingen met diverse metalen, PAK, PCB en/of minerale olie aangetoond ten opzichte 

van de betreffende achtergrondwaarden. In de ondergrond zijn lichte verontreinigingen met 

diverse metalen aangetoond ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarden. 

 

In de samengestelde mengmonsters (grond/puin) van de diverse puindammen is analytisch geen 

asbest ( < 2 mg/kg d.s.) aangetoond.  

9.2. Conclusies verkennend waterbodemonderzoek  

Uit de analyseresultaten blijkt dat de baggerspecie van de zes trajecten verspreidbaar is op het 

aangrenzend perceel (T5). Met uitzondering van één traject voldoen de overige vijf trajecten aan 

de bodemklasse achtergrondwaarde (T1 / T3). 

9.3. Conclusies asfaltonderzoek en indicatief onderzoek hergebruiksmogelijkheden 

 

9.3.1. Asfaltonderzoek 

Tijdens het onderzoek met de PAK detector zijn bij de vijf asfaltkernen verkleuringen (PAK  

> 250 mg/kg d.s.) waargenomen, het betreft de lagen dicht asfaltbeton (DAB) en lagen van 

oppervlaktebehandeling (OB). 

 

Middels aanvullende analyses op PAK van de niet verkleurde asfaltlagen is in het mengmonster 

MMASF04 een gehalte van 98 mg/kg d.s. aangetoond. Het aangetoonde gehalte ligt boven de 

norm voor teerhoudend asfalt (75 mg/kg d.s.).  
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In de overige mengmonsters (MMASF01, MMASF02, MMASF03) ligt het aangetoonde gehalte 

voor PAK onder de detectiegrens (< 10 mg/kg d.s.). 

 

9.3.2. Onderzoek naar hergebruik bodemvreemd materiaal 

In het zintuiglijk schone mengmonster van de klei onder het asfalt en slakken zijn alle 

onderzochte parameters (NEN) aangetoond in gehalten beneden de betreffende 

achtergrondwaarden. 

 

Op basis van de analyseresultaten van de indicatieve schudproef en eluaatanalyse van beide 

mengmonsters kan worden gesteld dat het puin (indicatief) niet voldoet aan de kwaliteit van een 

niet-vormgegeven bouwstof.  

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn onder de asfaltverharding geen asbestverdachte 

(plaat)materialen en/of bijmengingen van puin/baksteen waargenomen. Onder de asfaltverharding 

zijn slakken aanwezig. Op basis hiervan is het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar 

asbest niet noodzakelijk. 

9.4. Algehele conclusies en aanbevelingen 

Ter plaatse van het voormalige perceel Bommelsekade 3 zijn tijdens de veldwerkzaamheden op 

het maaiveld asbestverdachte (plaat)materialen (fractie > 16 mm) aangetroffen. In overleg met de 

Gemeente en Omgevingsdienst is het uitvoeren van een verkennend en/of nader onderzoek naar 

asbest niet noodzakelijk, mede als gevolg van het rapport van Agel (oktober 2011). Indien 

civieltechnische werkzaamheden plaatsvinden, waarbij in contact wordt getreden met de 

asbestverdachte (plaat)materialen (fractie > 16 mm), dient dit middels handpicking te worden 

verwijderd. 

 

De boomgaarden en slootdempingen hebben niet geleid tot bodemverontreinigingen. 

 

Op basis van voorliggende resultaten is het onderzoek geschikt voor het beoogde doel. Indien in 

de toekomst nieuwbouw wordt gerealiseerd en/of bedrijfsactiviteiten plaatsvinden dient de 

nulsituatie te worden vastgelegd. 

 

Het puin dat niet herbruikbaar is als een niet-vormgegeven bouwstof dient te worden afgevoerd 

naar een erkend verwerker. 

 

Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt hergebruikt, dient vooraf een onderzoek 

conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. De voorliggende resultaten zijn geen 

kwaliteitsverklaring ingevolge het Besluit bodemkwaliteit. 
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-50

Boring: B143
Datum: 20-08-2015

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
donker beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: B144
Datum: 20-08-2015

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
donker beigebruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: B14.5859
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B145
Datum: 20-08-2015

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
donker beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: B146
Datum: 20-08-2015

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
donker beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: PB147
Datum: 20-08-2015

GWS: 120

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
donker beigebruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, sporen roest, 
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

-100

Klei, matig zandig, sporen roest, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-170

Zand, zeer fijn, kleiïg, neutraal 
blauwgrijs, Edelmanboor

-200

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

-270

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
neutraal grijsblauw, Edelmanboor

-271

Boring: B148
Datum: 20-08-2015

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
donker beigebruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: B14.5859
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B149
Datum: 20-08-2015

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
donker beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: B150
Datum: 20-08-2015

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
donker beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: B151
Datum: 24-08-2015

0

50

1

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: B152
Datum: 19-08-2015

0

50

1

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: B14.5859
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B153-vervalt
Datum: 24-08-2015

0

50

1

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: PB153
Datum: 19-08-2015

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

weiland0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, licht grijsbruin

-120

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-230

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
donkergrijs, Edelmanboor

-270

Boring: B154
Datum: 11-06-2015

GWS: 120

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, zwak 
roesthoudend, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor

-200

Boring: B155
Datum: 11-06-2015

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: B14.5859
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B156
Datum: 11-06-2015

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: B157
Datum: 11-06-2015

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: B158
Datum: 11-06-2015

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: PB159
Datum: 11-06-2015

GWS: 140

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-100

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

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraal grijsbeige, Edelmanboor

-200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraal beigegrijs, Zuigerboor 
handmatig

-300



Projectcode: B14.5859
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B160
Datum: 11-06-2015

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: B161
Datum: 11-06-2015

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: B162
Datum: 11-06-2015

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: B163
Datum: 11-06-2015

GWS: 120

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, zwak 
roesthoudend, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-100

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

-150

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

-200



Projectcode: B14.5859
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B164
Datum: 11-06-2015

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: B165
Datum: 11-06-2015

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: B166
Datum: 11-06-2015

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: B167
Datum: 11-06-2015

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: B14.5859
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: PB168
Datum: 11-06-2015

GWS: 140

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, neutraal 
cremebeige, Edelmanboor

-80

Zand, zeer fijn, matig siltig, laagjes 
klei, neutraal cremebeige, 
Edelmanboor

-120

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

-200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraal beigegrijs, Zuigerboor 
handmatig

-300

Boring: B169
Datum: 11-06-2015

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: B170
Datum: 11-06-2015

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: B171
Datum: 11-06-2015

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: B14.5859
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B172
Datum: 11-06-2015

0

50

1

weiland0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: B14.5859
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B173
Datum: 20-08-2015

0

50

100

1

2

puin0

Uiterst puinhoudend, Ramguts

-40

Klei, zwak zandig, zwak 
puinhoudend, donker beigebruin, 
Edelmanboor

-80

Klei, zwak siltig, donker grijsblauw, 
Edelmanboor

-130

Boring: B174
Datum: 20-08-2015

0
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100

3

1

2

puin0

Klei, zwak siltig, matig 
puinhoudend, Ramguts

-30

Klei, zwak zandig, zwak 
puinhoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Boring: B175
Datum: 20-08-2015

0

50

100

1

2

3

puin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

-40

Klei, matig zandig, zwak 
puinhoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-80

Klei, zwak siltig, donker blauwgrijs, 
Edelmanboor

-130



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

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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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

H. van der Donk

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ

Uw projectnummer : B14.5859

ALcontrol rapportnummer : 12153005, versienummer: 1

Rotterdam, 21-06-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

B14.5859. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 MM01

002 Grond (AS3000) MM02 MM02

003 Grond (AS3000) MM03 MM03

004 Grond (AS3000) MM04 MM04

005 Grond (AS3000) MM05 MM05

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 80.6
 

82.4
 

83.8
 

76.3
 

70.2
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.9
 

5.1
 

5.3
 

1.6
 

5.3
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 36

 
32

 
25

 
3.8

 
30

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 240

 
180

 
170

 
65

 
480

 

cadmium mg/kgds S 0.39
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

kobalt mg/kgds S 16
 

11
 

10
 

6.0
 

20
 

koper mg/kgds S 26
 

18
 

20
 

5.9
 

24
 

kwik mg/kgds S 0.05
 

0.05
 

0.07
 

<0.05
 

0.05
 

lood mg/kgds S 34
 

26
 

28
 

<10
 

22
 

molybdeen mg/kgds S 0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

0.6
 

nikkel mg/kgds S 46
 

34
 

32
 

18
 

46
 

zink mg/kgds S 110
 

76
 

85
 

33
 

94
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
<0.01

 
<0.01

 
<0.01

 
<0.01

 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fluoranteen mg/kgds S 0.02
 

0.01
 

0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01
1)

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

chryseen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.089
2)

0.073
2)

0.076
2)

0.07
2)

0.07
2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
<1

 
<1

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 MM01

002 Grond (AS3000) MM02 MM02

003 Grond (AS3000) MM03 MM03

004 Grond (AS3000) MM04 MM04

005 Grond (AS3000) MM05 MM05

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
2)

4.9
2)

4.9
2)

4.9
2)

4.9
2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

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

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5376643 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

001 Y5425759 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

001 Y5425745 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

001 Y5425737 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

001 Y5376837 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

001 Y5425743 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

002 Y5376644 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y5376840 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

002 Y5425744 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

002 Y5376835 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

002 Y5425748 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

002 Y5425747 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

003 Y5376841 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

003 Y5376836 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

003 Y5376826 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

003 Y5376823 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

003 Y5376838 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

003 Y5376832 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

003 Y5376827 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

004 Y5425754 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

004 Y5425749 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

004 Y5425755 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

004 Y5376839 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

004 Y5376842 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

004 Y5425753 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

004 Y5376830 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

005 Y5376829 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

005 Y5376821 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

005 Y5425741 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

005 Y5425751 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

005 Y5425746 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

005 Y5376820 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  
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Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

C. Seekles

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ

Uw projectnummer : B14.5859

ALcontrol rapportnummer : 12177273, versienummer: 1

Rotterdam, 24-08-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

B14.5859. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM06 MM06

002 Grond (AS3000) MM07 MM07

003 Grond (AS3000) MM08 MM08

004 Grond (AS3000) MM09 MM09

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 81.4
 

78.8
 

79.2
 

77.2
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.5
 

4.6
 

1.9
 

1.0
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 26

 
37

 
29

 
41

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 110

 
160

 
160

 
170

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.28
 

0.34
 

0.21
 

0.23
 

 
 

kobalt mg/kgds S 8.6
 

11
 

11
 

12
 

 
 

koper mg/kgds S 16
 

21
 

19
 

16
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.06
 

0.06
 

0.05
 

<0.05
 

 
 

lood mg/kgds S 20
 

26
 

17
 

15
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

 
 

nikkel mg/kgds S 26
 

34
 

37
 

37
 

 
 

zink mg/kgds S 73
 

100
 

90
 

71
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
<0.01

 
<0.01

 
<0.01

 
 

 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

0.01
 

<0.01
 

0.01
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

0.02
 

<0.01
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.02
 

0.02
 

<0.01
 

0.03
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
 

0.01
 

<0.01
 

0.02
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.01
 

0.01
 

<0.01
 

0.02
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

0.01
 

<0.01
 

0.01
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01
 

0.02
 

<0.01
 

0.02
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01
 

0.01
 

<0.01
 

0.01
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
 

0.01
 

<0.01
 

0.01
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.092
1)

0.114
1)

0.083
1)

0.144
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
<1

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM06 MM06

002 Grond (AS3000) MM07 MM07

003 Grond (AS3000) MM08 MM08

004 Grond (AS3000) MM09 MM09

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
<5

 
 

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

7
 

<5
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

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

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

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

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram Grond (AS3000) DIN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5423317 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

001 Y5423118 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

002 Y5423339 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

002 Y5423187 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

002 Y5423189 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

002 Y5423184 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

002 Y5423335 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y5423313 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

003 Y5423321 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

003 Y5423186 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

004 Y5423192 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

004 Y5423183 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

004 Y5423116 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

004 Y5423182 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

004 Y5423185 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM08MM08

003
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VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

C. Seekles

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ

Uw projectnummer : B14.5859

ALcontrol rapportnummer : 12177277, versienummer: 1

Rotterdam, 25-08-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

B14.5859. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin

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

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M10 M10

002 Grond (AS3000) MM11 MM11

003 Grond (AS3000) MM12 MM12

004 Grond (AS3000) MM13 MM13

005 Grond (AS3000) M14 M14

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 77.9
 

78.2
 

78.7
 

74.3
 

71.5
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 6.6
 

6.0
 

5.2
 

1.1
 

3.0
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 40

 
28

 
37

 
34

 
37

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 170

 
140

 
190

 
240

 
210

 

cadmium mg/kgds S 0.52
 

0.34
 

0.34
 

<0.2
 

0.29
 

kobalt mg/kgds S 12
 

9.9
 

11
 

9.6
 

14
 

koper mg/kgds S 30
 

21
 

23
 

26
 

23
 

kwik mg/kgds S 0.10
 

0.07
 

0.07
 

0.06
 

0.07
 

lood mg/kgds S 37
 

25
 

27
 

17
 

19
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

1.2
 

<0.5
 

nikkel mg/kgds S 36
 

30
 

38
 

37
 

44
 

zink mg/kgds S 130
 

91
 

100
 

71
 

97
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
<0.01

 
<0.01

 
0.02

2)
<0.01

 

fenantreen mg/kgds S 0.02
 

0.01
 

0.02
 

0.03
 

<0.01
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fluoranteen mg/kgds S 0.04
 

0.04
 

0.04
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02
 

0.02
 

0.02
 

<0.01
 

<0.01
 

chryseen mg/kgds S 0.02
 

0.01
 

0.03
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02
 

0.01
 

0.02
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02
 

0.02
 

0.02
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02
 

0.01
 

0.02
 

<0.01
 

<0.01
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02
 

0.02
 

0.02
 

<0.01
 

<0.01
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.194
1)

0.154
1)

0.204
1)

0.106
1)

0.07
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
<1

 
<1

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M10 M10

002 Grond (AS3000) MM11 MM11

003 Grond (AS3000) MM12 MM12

004 Grond (AS3000) MM13 MM13

005 Grond (AS3000) M14 M14

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

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

2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

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

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5422882 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5422894 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5422888 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5422895 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5423200 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

002 Y5422901 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5422886 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y5422902 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5422900 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5422883 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5422884 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

003 Y5423108 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

003 Y5423127 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

003 Y5423216 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

003 Y5423217 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

003 Y5423215 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

003 Y5423203 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

003 Y5423207 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

003 Y5423160 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

003 Y5423433 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

003 Y5423163 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

004 Y5423214 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

004 Y5423224 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

004 Y5423137 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

004 Y5423149 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

004 Y5423153 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

004 Y5423122 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

005 Y5423145 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

C. Seekles

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ

Uw projectnummer : B14.5859

ALcontrol rapportnummer : 12177359, versienummer: 1

Rotterdam, 25-08-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

B14.5859. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin

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

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM15 MM15

002 Grond (AS3000) MM16 MM16

003 Grond (AS3000) MM17 MM17

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 76.9
 

77.7
 

80.1
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 6.2
 

4.7
 

0.6
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 28

 
30

 
5.9

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 260

 
260

 
49

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.62
 

0.56
 

<0.2
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 15
 

15
 

5.2
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 30
 

28
 

5.2
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.10
 

0.07
 

<0.05
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 46
 

36
 

<10
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 42
 

42
 

15
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 130
 

110
 

28
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
<0.01

 
<0.01

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.01
 

0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.02
 

0.02
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.01
 

0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02
 

0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01
 

0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.111
1)

0.095
1)

0.07
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

GEMZ

B14.5859

12177359

20-08-2015

C. Seekles

20-08-2015

25-08-2015

Blad 3 van 6

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM15 MM15

002 Grond (AS3000) MM16 MM16

003 Grond (AS3000) MM17 MM17

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

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

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5423115 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

001 Y5423242 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

001 Y5423123 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

001 Y5423470 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

001 Y5423337 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

001 Y5423304 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

001 Y5423322 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5423124 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

001 Y5423308 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

001 Y5423315 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5423270 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5423141 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5423278 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5423143 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5423130 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5423111 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5422881 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5423331 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5423142 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5423394 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

003 Y5422892 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

003 Y5422889 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

003 Y5422896 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

003 Y5423437 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

003 Y5423117 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

C. Seekles

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ

Uw projectnummer : B14.5859

ALcontrol rapportnummer : 12177363, versienummer: 1

Rotterdam, 27-08-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

B14.5859. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin

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

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM18 MM18

002 Grond (AS3000) MM19 MM19

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 81.9
 

73.5
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.2
 

2.5
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 19

 
28

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 200

 
240

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.38
 

0.29
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 14
 

16
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 24
 

23
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 27
 

22
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 38
 

41
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 92
 

100
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
<0.01

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.01
 

0.06
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.01
 

0.02
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.076
1)

0.136
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
 

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM18 MM18

002 Grond (AS3000) MM19 MM19

Analyse Eenheid Q 001 002    

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

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

Rapportnummer

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

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

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

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5423250 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

001 Y5423245 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

001 Y5423252 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

001 Y5423646 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

001 Y5423244 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

001 Y5423221 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

001 Y5423609 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5423243 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

001 Y5423258 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5423632 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5423249 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5423634 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5423099 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5423254 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5423637 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5423255 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

002 Y5423114 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

C. Seekles

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ

Uw projectnummer : B14.5859

ALcontrol rapportnummer : 12177812, versienummer: 1

Rotterdam, 26-08-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

B14.5859. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin

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

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM20 MM20

002 Grond (AS3000) MM21 MM21

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 78.8
 

70.1
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.0
 

2.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 34

 
25

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 180

 
170

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.40
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 12
 

13
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 25
 

18
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.10
 

0.06
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 40
 

18
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 35
 

39
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 99
 

83
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
<0.01

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.03
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.141
1)

0.07
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
1.7

2)
 

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

5.9
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM20 MM20

002 Grond (AS3000) MM21 MM21

Analyse Eenheid Q 001 002    

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

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

2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

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

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5422833 20-08-2015 20-08-2015 ALC201  

001 Y5422831 20-08-2015 20-08-2015 ALC201  

001 Y5422826 20-08-2015 20-08-2015 ALC201  

001 Y5422829 20-08-2015 20-08-2015 ALC201  

001 Y5423041 20-08-2015 20-08-2015 ALC201  

001 Y5423480 20-08-2015 20-08-2015 ALC201  

001 Y5422841 20-08-2015 20-08-2015 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5422827 20-08-2015 20-08-2015 ALC201  

001 Y5422828 20-08-2015 20-08-2015 ALC201  

002 Y5422843 20-08-2015 20-08-2015 ALC201  

002 Y5422844 20-08-2015 20-08-2015 ALC201  

002 Y5422832 20-08-2015 20-08-2015 ALC201  

002 Y5423636 20-08-2015 20-08-2015 ALC201  

002 Y5422825 20-08-2015 20-08-2015 ALC201  

002 Y5422821 20-08-2015 20-08-2015 ALC201  

002 Y5422820 20-08-2015 20-08-2015 ALC201  

002 Y5422834 20-08-2015 20-08-2015 ALC201  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

C. Seekles

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ

Uw projectnummer : B14.5859

ALcontrol rapportnummer : 12178117, versienummer: 1

Rotterdam, 27-08-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

B14.5859. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 13 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM22 MM22

002 Grond (AS3000) MM23 MM23

003 Grond (AS3000) MM24 MM24

004 Grond (AS3000) MM25 MM25

005 Grond (AS3000) MM26 MM26

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 78.8
 

79.5
 

84.8
 

82.6
 

81.1
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.6
 

5.2
 

3.5
 

3.3
 

5.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 29

 
26

 
21

 
31

 
31

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 370

 
770

 
170

 
200

 
210

 

cadmium mg/kgds S 0.39
 

0.56
 

0.31
 

0.27
 

0.37
 

kobalt mg/kgds S 15
 

13
 

9.8
 

12
 

12
 

koper mg/kgds S 34
 

28
 

24
 

21
 

30
 

kwik mg/kgds S 0.07
 

0.08
 

0.06
 

0.06
 

0.09
 

lood mg/kgds S 36
 

40
 

32
 

30
 

44
 

molybdeen mg/kgds S 0.6
 

0.6
 

<0.5
 

<0.5
 

0.6
 

nikkel mg/kgds S 38
 

35
 

27
 

32
 

35
 

zink mg/kgds S 130
 

130
 

110
 

99
 

120
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
<0.01

 
<0.01

 
<0.01

 
<0.01

 

fenantreen mg/kgds S 0.20
 

0.06
 

0.28
 

0.03
 

0.09
 

antraceen mg/kgds S 0.12
 

0.03
 

0.10
 

0.02
 

0.03
 

fluoranteen mg/kgds S 0.67
 

0.15
 

0.85
 

0.11
 

0.24
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.37
 

0.08
 

0.42
 

0.06
 

0.13
 

chryseen mg/kgds S 0.35
 

0.09
 

0.42
 

0.06
 

0.14
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.26
 

0.10
 

0.33
 

0.08
 

0.11
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.48
 

0.16
 

0.51
 

0.13
 

0.17
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.49
 

0.20
 

0.48
 

0.17
 

0.15
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.44
 

0.19
 

0.47
 

0.15
 

0.15
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 3.387
1)

1.067
1)

3.867
1)

0.817
1)

1.217
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
<1

 
<1

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM22 MM22

002 Grond (AS3000) MM23 MM23

003 Grond (AS3000) MM24 MM24

004 Grond (AS3000) MM25 MM25

005 Grond (AS3000) MM26 MM26

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  7
 

<5
 

9
 

7
 

5
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  8
 

<5
 

13
 

15
 

9
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

20
 

20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

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



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

GEMZ

B14.5859

12178117

21-08-2015

C. Seekles

21-08-2015

27-08-2015

Blad 5 van 13

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM27 MM27

Analyse Eenheid Q 006     

droge stof gew.-% S 76.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 29

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 330

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 14
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 26
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.06
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 34
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 39
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 110
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.06
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.04
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.07
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.09
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.08
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.467
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM27 MM27

Analyse Eenheid Q 006     

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

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

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram Grond (AS3000) DIN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5422800 21-08-2015 21-08-2015 ALC201  

001 Y5422812 21-08-2015 21-08-2015 ALC201  

001 Y5422807 21-08-2015 21-08-2015 ALC201  

001 Y5425498 21-08-2015 21-08-2015 ALC201  

002 Y5423655 21-08-2015 21-08-2015 ALC201  

002 Y5423552 21-08-2015 21-08-2015 ALC201  

003 Y5422811 21-08-2015 21-08-2015 ALC201  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y5422810 21-08-2015 21-08-2015 ALC201  

003 Y5422802 21-08-2015 21-08-2015 ALC201  

003 Y5422813 21-08-2015 21-08-2015 ALC201  

004 Y5423546 21-08-2015 21-08-2015 ALC201  

004 Y5422839 21-08-2015 21-08-2015 ALC201  

004 Y5423574 21-08-2015 21-08-2015 ALC201  

005 Y5422809 21-08-2015 21-08-2015 ALC201  

005 Y5422823 21-08-2015 21-08-2015 ALC201  

005 Y5422814 21-08-2015 21-08-2015 ALC201  

006 Y5422803 21-08-2015 21-08-2015 ALC201  

006 Y5422808 21-08-2015 21-08-2015 ALC201  

006 Y5422804 21-08-2015 21-08-2015 ALC201  

006 Y5423559 21-08-2015 21-08-2015 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM22MM22

001
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM24MM24

003
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1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM25MM25

004
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM26MM26

005
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

C. Seekles

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ

Uw projectnummer : B14.5859

ALcontrol rapportnummer : 12176486, versienummer: 1

Rotterdam, 24-08-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

B14.5859. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) OCB01 OCB01

002 Grond (AS3000) OCB02 OCB02

003 Grond (AS3000) OCB03 OCB03

004 Grond (AS3000) OCB04 OCB04

005 Grond (AS3000) OCB05 OCB05

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 82.0
 

79.3
 

80.2
 

81.3
 

81.6
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.1
 

4.3
 

4.6
 

5.0
 

4.6
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 33

 
40

 
37

 
35

 
35

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
<1

 
<1

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1

 
<1

 
1.7

 
1.2

 
<1

 

p,p-DDT µg/kgds S 4.2
 

7.9
 

12
 

8.1
 

5.7
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

8.6
1)

13.7
1)

9.3
1)

6.4
1)

o,p-DDD µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

p,p-DDD µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

o,p-DDE µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

p,p-DDE µg/kgds S 30
 

26
 

50
 

34
 

26
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 30.7
1)

26.7
1)

50.7
1)

34.7
1)

26.7
1)

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  37
1)

36.7
1)

65.8
1)

45.4
1)

34.5
1)

aldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

dieldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

endrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

isodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

telodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

gamma-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

delta-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8
1)

2.8
1)

2.8
1)

2.8
1)

2.8
1)

heptachloor µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) OCB01 OCB01

002 Grond (AS3000) OCB02 OCB02

003 Grond (AS3000) OCB03 OCB03

004 Grond (AS3000) OCB04 OCB04

005 Grond (AS3000) OCB05 OCB05

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

endosulfansulfaat µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

trans-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

cis-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

Som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  48.9
1)

48.6
1)

77.7
1)

57.3
1)

46.4
1)

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 47.5
1)

47.2
1)

76.3
1)

55.9
1)

45
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) OCB06 OCB06

Analyse Eenheid Q 006     

droge stof gew.-% S 79.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 39

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

p,p-DDT µg/kgds S 3.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 4.6
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDD µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDD µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDE µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDE µg/kgds S 32
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 32.7
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  38.7
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

aldrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dieldrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

endrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

isodrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

telodrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gamma-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

delta-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

heptachloor µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

endosulfansulfaat µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-chloordaan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-chloordaan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) OCB06 OCB06

Analyse Eenheid Q 006     

Som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  50.6
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 49.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2

o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1

p,p-DDT Grond (AS3000) Idem

som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDD Grond (AS3000) Idem

p,p-DDD Grond (AS3000) Idem

som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDE Grond (AS3000) Idem

p,p-DDE Grond (AS3000) Idem

som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

aldrin Grond (AS3000) Idem

dieldrin Grond (AS3000) Idem

endrin Grond (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem

telodrin Grond (AS3000) Idem

alpha-HCH Grond (AS3000) Idem

beta-HCH Grond (AS3000) Idem

gamma-HCH Grond (AS3000) Idem

delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMS

heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem

hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem

endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3

trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem

som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

Som

organochloorbestrijdingsmiddelen

(0.7 factor) waterbodem

Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som

organochloorbestrijdingsmiddelen

(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5423392 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

001 Y5423398 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

001 Y5423395 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5423397 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

002 Y5423287 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

002 Y5423477 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

002 Y5423612 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

002 Y5423406 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

003 Y5422928 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

003 Y5422986 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

003 Y5422992 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

003 Y5422950 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

004 Y5423000 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

004 Y5422999 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

004 Y5422989 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

004 Y5423079 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

005 Y5423066 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

005 Y5423034 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

005 Y5423341 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

005 Y5423064 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

006 Y5423336 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

006 Y5423346 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

006 Y5423350 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

006 Y5423333 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

C. Seekles

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ

Uw projectnummer : B14.5859

ALcontrol rapportnummer : 12177224, versienummer: 1

Rotterdam, 24-08-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

B14.5859. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

GEMZ

B14.5859

12177224

19-08-2015

C. Seekles

19-08-2015

24-08-2015

Blad 2 van 6

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) OCB07 OCB07

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 76.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 47

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

p,p-DDT µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDD µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDD µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDE µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDE µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  4.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

aldrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dieldrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

endrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

isodrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

telodrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gamma-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

delta-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

heptachloor µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

endosulfansulfaat µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-chloordaan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-chloordaan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) OCB07 OCB07

Analyse Eenheid Q 001     

Som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  16.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 14.7
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Rapportnummer
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2

o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1

p,p-DDT Grond (AS3000) Idem

som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDD Grond (AS3000) Idem

p,p-DDD Grond (AS3000) Idem

som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDE Grond (AS3000) Idem

p,p-DDE Grond (AS3000) Idem

som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

aldrin Grond (AS3000) Idem

dieldrin Grond (AS3000) Idem

endrin Grond (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem

telodrin Grond (AS3000) Idem

alpha-HCH Grond (AS3000) Idem

beta-HCH Grond (AS3000) Idem

gamma-HCH Grond (AS3000) Idem

delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMS

heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem

hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem

endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3

trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem

som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

Som

organochloorbestrijdingsmiddelen

(0.7 factor) waterbodem

Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som

organochloorbestrijdingsmiddelen

(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5423303 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

001 Y5423144 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  

001 Y5423135 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5423488 19-08-2015 19-08-2015 ALC201  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

C. Seekles

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ

Uw projectnummer : B14.5859

ALcontrol rapportnummer : 12178083, versienummer: 1

Rotterdam, 26-08-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

B14.5859. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin

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

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) OCB08 OCB08

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 79.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 31

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

p,p-DDT µg/kgds S 2.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 2.9
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDD µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDD µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDE µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDE µg/kgds S 1.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 2.6
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  6.9
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

aldrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dieldrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

endrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

isodrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

telodrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gamma-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

delta-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

heptachloor µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

endosulfansulfaat µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-chloordaan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-chloordaan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) OCB08 OCB08

Analyse Eenheid Q 001     

Som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  18.8
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 17.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2

o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1

p,p-DDT Grond (AS3000) Idem

som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDD Grond (AS3000) Idem

p,p-DDD Grond (AS3000) Idem

som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDE Grond (AS3000) Idem

p,p-DDE Grond (AS3000) Idem

som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

aldrin Grond (AS3000) Idem

dieldrin Grond (AS3000) Idem

endrin Grond (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem

telodrin Grond (AS3000) Idem

alpha-HCH Grond (AS3000) Idem

beta-HCH Grond (AS3000) Idem

gamma-HCH Grond (AS3000) Idem

delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMS

heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem

hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem

endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3

trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem

som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

Som

organochloorbestrijdingsmiddelen

(0.7 factor) waterbodem

Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som

organochloorbestrijdingsmiddelen

(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5423037 21-08-2015 21-08-2015 ALC201  

001 Y5423660 21-08-2015 21-08-2015 ALC201  

001 Y5422799 21-08-2015 21-08-2015 ALC201  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

C. Seekles

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ

Uw projectnummer : B14.5859

ALcontrol rapportnummer : 12177222, versienummer: 1

Rotterdam, 25-08-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

B14.5859. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 3-MM01 3-MM01

002 Grond (AS3000) 3-MM02 3-MM02

003 Grond (AS3000) 3-M03 3-M03

004 Grond (AS3000) 3-MM04 3-MM04

005 Grond (AS3000) 3-MM05 3-MM05

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 83.0
 

83.4
 

87.3
 

82.4
 

74.5
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

4.8
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

stenen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.5
 

1.9
 

1.5
 

1.5
 

1.6
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 24

 
28

 
12

 
13

 
30

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 110

 
120

 
66

 
71

 
160

 

cadmium mg/kgds S 0.37
 

0.27
 

0.22
 

0.21
 

0.28
 

kobalt mg/kgds S 8.7
 

9.5
 

6.1
 

6.0
 

12
 

koper mg/kgds S 19
 

16
 

13
 

13
 

17
 

kwik mg/kgds S 0.06
 

0.06
 

0.06
 

0.06
 

0.06
 

lood mg/kgds S 29
 

21
 

21
 

21
 

22
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

nikkel mg/kgds S 23
 

28
 

17
 

17
 

37
 

zink mg/kgds S 94
 

77
 

64
 

64
 

92
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02

 
<0.01

 
<0.01

 
<0.01

 
<0.01

 

fenantreen mg/kgds S 0.14
 

0.03
 

0.04
 

0.05
 

0.01
 

antraceen mg/kgds S 0.09
 

<0.01
 

0.02
 

0.02
 

<0.01
 

fluoranteen mg/kgds S 0.64
 

0.11
 

0.13
 

0.15
 

0.03
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.36
 

0.06
 

0.08
 

0.08
 

0.01
 

chryseen mg/kgds S 0.30
 

0.07
 

0.07
 

0.08
 

0.02
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.24
 

0.04
 

0.05
 

0.05
 

0.01
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.37
 

0.06
 

0.07
 

0.08
 

0.02
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.24
 

0.04
 

0.05
 

0.06
 

0.02
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.26
 

0.05
 

0.05
 

0.05
 

0.02
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 2.66
1)

0.474
1)

0.567
1)

0.627
1)

0.154
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
<1

 
<1

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 3-MM01 3-MM01

002 Grond (AS3000) 3-MM02 3-MM02

003 Grond (AS3000) 3-M03 3-M03

004 Grond (AS3000) 3-MM04 3-MM04

005 Grond (AS3000) 3-MM05 3-MM05

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  6
 

<5
 

<5
 

<5
 

37
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  10
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  9
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 20
 

<20
 

<20
 

<20
 

40
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

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

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram Grond (AS3000) DIN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5423282 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

001 Y5423129 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

001 Y5423106 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

001 Y5423175 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

001 Y5423237 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

001 Y5423435 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

002 Y5423196 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y5423110 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

002 Y5423327 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

002 Y5423234 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

003 Y5423264 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

004 Y5423607 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

004 Y5423133 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

005 Y5423497 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

005 Y5423107 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

005 Y5423195 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

005 Y5423193 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

005 Y5423113 17-08-2015 17-08-2015 ALC201  

005 Y5423180 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  

005 Y5423238 19-08-2015 18-08-2015 ALC201  
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Analyserapport
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1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

3-MM013-MM01

001
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1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

3-MM053-MM05

005
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

C. Seekles

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ

Uw projectnummer : B14.5859

ALcontrol rapportnummer : 12177818, versienummer: 1

Rotterdam, 25-08-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

B14.5859. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M173 M173

002 Grond (AS3000) M174 M174

003 Grond (AS3000) M175 M175

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 71.4
 

85.1
 

87.7
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S 4.6
 

3.7
 

93
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S puin
 

puin
 

div. materialen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.4
 

4.4
 

2.4
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 30

 
15

 
2.2

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 230

 
110

 
58

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.74
 

0.35
 

<0.2
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 13
 

7.3
 

4.7
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 55
 

29
 

12
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.11
 

0.07
 

<0.05
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 56
 

36
 

21
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 37
 

22
 

11
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 140
 

100
 

72
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
<0.01

 
0.03

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.03
 

0.18
 

0.45
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.03
 

0.07
 

0.12
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.17
 

0.51
 

1.0
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.10
 

0.29
 

0.51
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.10
 

0.27
 

0.45
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.07
 

0.19
 

0.27
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.09
 

0.29
 

0.47
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.06
 

0.20
 

0.28
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.06
 

0.22
 

0.30
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.717
1)

2.227
1)

3.88
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
5.5

2)
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

1.6
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

1.2
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

1.5
 

2.0
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

1.7
 

1.6
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

1.1
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

6.7
1)

13.7
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M173 M173

002 Grond (AS3000) M174 M174

003 Grond (AS3000) M175 M175

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

13
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

10
 

56
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

13
 

71
3)

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

20
 

140
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

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

2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31

3 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40.
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Rapportnummer
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

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

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram Grond (AS3000) DIN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5423641 20-08-2015 20-08-2015 ALC201  

002 Y5423272 20-08-2015 20-08-2015 ALC201  

003 Y5423486 20-08-2015 20-08-2015 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M174M174

002
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M175M175

003
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

C. Seekles

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ

Uw projectnummer : B14.5859

ALcontrol rapportnummer : 12177820, versienummer: 1

Rotterdam, 25-08-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

B14.5859. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin

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

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht MMASB173 MMASB173

002 Asbestverdacht MMASB174 MMASB174

003 Asbestverdacht MMASB175 MMASB175

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal kg Q 25.229

 
 

 
 

 
 

 
 

 

aangeleverd materiaal grond kg   
 

10.42
 

10.03
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal

asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

gewogen niet-

hechtgebonden

asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

ondergrens (95%

betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

bovengrens (95%

betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

chrysotiel mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

Concentratie chrysotiel

(ondergrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

Concentratie chrysotiel

(bovengrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

amosiet mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

Concentratie amosiet

(ondergrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

Concentratie amosiet

(bovengrens)

mg/kgds  <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

crocidoliet mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

Concentratie crocidoliet

(ondergrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

Concentratie crocidoliet

(bovengrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

anthophylliet mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

Concentratie anthophylliet

(ondergrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

Concentratie anthophylliet

(bovengrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

tremoliet mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

Concentratie tremoliet

(ondergrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

Concentratie tremoliet

(bovengrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

actinoliet mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

Concentratie actinoliet

(ondergrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

Concentratie actinoliet

(bovengrens)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

gemeten serpentijn-

asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

GEMZ

B14.5859

12177820

21-08-2015

C. Seekles

21-08-2015

25-08-2015

Blad 3 van 7

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht MMASB173 MMASB173

002 Asbestverdacht MMASB174 MMASB174

003 Asbestverdacht MMASB175 MMASB175

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

gemeten amfibool-

asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 1.8
 

1.7
 

1.6
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten totaal

asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht Idem

gewogen niet-hechtgebonden

asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

ondergrens (95%

betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%

betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896

Concentratie chrysotiel

(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie chrysotiel

(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

amosiet Asbestverdacht Conform NEN 5896

Concentratie amosiet

(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie amosiet

(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

crocidoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896

Concentratie crocidoliet

(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie crocidoliet

(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

anthophylliet Asbestverdacht Conform NEN 5896

Concentratie anthophylliet

(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie anthophylliet

(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

tremoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896

Concentratie tremoliet

(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie tremoliet

(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

actinoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896

Concentratie actinoliet

(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie actinoliet

(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn-

asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten amfibool-

asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1266627 20-08-2015 20-08-2015 ALC291  

001 E1266628 20-08-2015 20-08-2015 ALC291  

002 E1266629 20-08-2015 20-08-2015 ALC291  

003 E1266630 20-08-2015 20-08-2015 ALC291  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

C. Seekles

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ

Uw projectnummer : B14.5859

ALcontrol rapportnummer : 12155649, versienummer: 1

Rotterdam, 26-06-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

B14.5859. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

PB159 PB159

002 Grondwater

(AS3000)

PB168 PB168

Analyse Eenheid Q 001 002    

METALEN
barium µg/l S 210

 
300

 
 

 
 

 
 

 

cadmium µg/l S <0.20
 

<0.20
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S <2.0
 

<2.0
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S <2.0
 

<2.0
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S <3
 

<3
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S <10
 

<10
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
<0.2

 
 

 
 

 
 

 

tolueen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
1)

0.21
1)

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02

 
<0.02

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2

 
<0.2

 
 

 
 

 
 

 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

0.14
1)

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S 0.42
1)

0.42
1)

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

chloroform µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

PB159 PB159

002 Grondwater

(AS3000)

PB168 PB168

Analyse Eenheid Q 001 002    

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25

 
<25

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

<50
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

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

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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

11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

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

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

11885)

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

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

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

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

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

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

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

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

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8644247 18-06-2015 18-06-2015 ALC236  

001 G8870910 18-06-2015 18-06-2015 ALC236  

001 B1468918 18-06-2015 18-06-2015 ALC204  

002 G8870914 18-06-2015 18-06-2015 ALC236  

002 B1341833 18-06-2015 18-06-2015 ALC204  

002 G8644289 18-06-2015 18-06-2015 ALC236  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

C. Seekles

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ

Uw projectnummer : B14.5859

ALcontrol rapportnummer : 12181505, versienummer: 1

Rotterdam, 10-09-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

B14.5859. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 15 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

PB004 PB004

002 Grondwater

(AS3000)

PB115 PB115

003 Grondwater

(AS3000)

PB117 PB117

004 Grondwater

(AS3000)

PB131 PB131

005 Grondwater

(AS3000)

PB133b PB133b

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 310

 
80

 
85

 
100

 
49

 

cadmium µg/l S <0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

kobalt µg/l S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

koper µg/l S <2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

4.3
 

7.8
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

lood µg/l S 3.2
 

<2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

molybdeen µg/l S 2.1
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

nikkel µg/l S <3
 

<3
 

<3
 

<3
 

<3
 

zink µg/l S <10
 

<10
 

<10
 

<10
 

<10
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 

tolueen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
1)

0.21
1)

0.21
1)

0.21
1)

0.21
1)

styreen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02

 
<0.02

 
<0.02

 
<0.02

 
<0.02

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

0.14
1)

0.14
1)

0.14
1)

0.14
1)

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S 0.42
1)

0.42
1)

0.42
1)

0.42
1)

0.42
1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

PB004 PB004

002 Grondwater

(AS3000)

PB115 PB115

003 Grondwater

(AS3000)

PB117 PB117

004 Grondwater

(AS3000)

PB131 PB131

005 Grondwater

(AS3000)

PB133b PB133b

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

chloroform µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25

 
<25

 
<25

 
<25

 
<25

 

fractie C12 - C22 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

fractie C22 - C30 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

fractie C30 - C40 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

<50
 

<50
 

<50
 

<50
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater

(AS3000)

PB136 PB136

007 Grondwater

(AS3000)

PB140 PB140

008 Grondwater

(AS3000)

PB147 PB147

009 Grondwater

(AS3000)

PB153 PB153

010 Grondwater

(AS3000)

PB24 PB24

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

METALEN
barium µg/l S 140

 
88

 
85

 
88

 
140

 

cadmium µg/l S <0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

kobalt µg/l S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

4.2
 

koper µg/l S 14
 

10
 

6.8
 

2.4
 

9.3
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

lood µg/l S <2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

8.7
 

molybdeen µg/l S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

nikkel µg/l S 7.3
 

6.3
 

4.3
 

<3
 

8.3
 

zink µg/l S 54
 

<10
 

<10
 

<10
 

27
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 

tolueen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
1)

0.21
1)

0.21
1)

0.21
1)

0.21
1)

styreen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02

 
<0.02

 
<0.02

 
<0.02

 
<0.02

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

0.14
1)

0.14
1)

0.14
1)

0.14
1)

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S 0.42
1)

0.42
1)

0.42
1)

0.42
1)

0.42
1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater

(AS3000)

PB136 PB136

007 Grondwater

(AS3000)

PB140 PB140

008 Grondwater

(AS3000)

PB147 PB147

009 Grondwater

(AS3000)

PB153 PB153

010 Grondwater

(AS3000)

PB24 PB24

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

chloroform µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25

 
<25

 
<25

 
<25

 
<25

 

fractie C12 - C22 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

fractie C22 - C30 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

fractie C30 - C40 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

<50
 

<50
 

<50
 

<50
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grondwater

(AS3000)

PB33 PB33

012 Grondwater

(AS3000)

PB57 PB57

013 Grondwater

(AS3000)

PB70 PB70

014 Grondwater

(AS3000)

PB76 PB76

015 Grondwater

(AS3000)

PB79 PB79

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

METALEN
barium µg/l S 85

 
93

 
96

 
110

 
130

 

cadmium µg/l S <0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

kobalt µg/l S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

koper µg/l S 2.8
 

2.7
 

4.5
 

24
 

5.9
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

lood µg/l S <2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

molybdeen µg/l S 8.2
 

2.4
 

<2
 

<2
 

<2
 

nikkel µg/l S 5.4
 

<3
 

3.4
 

11
 

<3
 

zink µg/l S <10
 

<10
 

<10
 

42
 

<10
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 

tolueen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
1)

0.21
1)

0.21
1)

0.21
1)

0.21
1)

styreen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 3.1

 
<0.02

 
<0.02

 
<0.02

 
<0.02

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

0.14
1)

0.14
1)

0.14
1)

0.14
1)

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S 0.42
1)

0.42
1)

0.42
1)

0.42
1)

0.42
1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grondwater

(AS3000)

PB33 PB33

012 Grondwater

(AS3000)

PB57 PB57

013 Grondwater

(AS3000)

PB70 PB70

014 Grondwater

(AS3000)

PB76 PB76

015 Grondwater

(AS3000)

PB79 PB79

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

chloroform µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25

 
<25

 
<25

 
<25

 
<25

 

fractie C12 - C22 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

fractie C22 - C30 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

fractie C30 - C40 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

<50
 

<50
 

<50
 

<50
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

015 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grondwater

(AS3000)

PB83 PB83

017 Grondwater

(AS3000)

PB94 PB94

018 Grondwater

(AS3000)

PB99 PB99

Analyse Eenheid Q 016 017 018   

METALEN
barium µg/l S 100

 
260

 
130

 
 

 
 

 

cadmium µg/l S <0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

koper µg/l S 30
 

9.7
 

25
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

lood µg/l S 2.7
 

<2.0
 

<2.0
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S <2
 

<2
 

3.1
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S 14
 

5.7
 

8.6
 

 
 

 
 

zink µg/l S <10
 

88
 

45
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
 

 
 

 

tolueen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
1)

0.21
1)

0.21
1)

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02

 
<0.02

 
<0.02

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
 

 
 

 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

0.14
1)

0.14
1)

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S 0.42
1)

0.42
1)

0.42
1)

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grondwater

(AS3000)

PB83 PB83

017 Grondwater

(AS3000)

PB94 PB94

018 Grondwater

(AS3000)

PB99 PB99

Analyse Eenheid Q 016 017 018   

chloroform µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25

 
<25

 
<25

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

<50
 

<50
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

016 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

017 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

018 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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

11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

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

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

11885)

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

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

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

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

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

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

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

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

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8913611 01-09-2015 01-09-2015 ALC236  

001 G8913625 01-09-2015 01-09-2015 ALC236  

001 B1387271 01-09-2015 01-09-2015 ALC204  

002 G8913619 01-09-2015 31-08-2015 ALC236  

002 B1387265 01-09-2015 31-08-2015 ALC204  

002 G8913631 01-09-2015 31-08-2015 ALC236  

003 G8913632 01-09-2015 31-08-2015 ALC236  

003 B1387298 01-09-2015 31-08-2015 ALC204  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 G8913614 01-09-2015 31-08-2015 ALC236  

004 G8913628 01-09-2015 31-08-2015 ALC236  

004 B1387267 01-09-2015 31-08-2015 ALC204  

004 G8913616 01-09-2015 31-08-2015 ALC236  

005 G8913620 01-09-2015 31-08-2015 ALC236  

005 B1387305 01-09-2015 31-08-2015 ALC204  

005 G8913627 01-09-2015 31-08-2015 ALC236  

006 B1387304 01-09-2015 31-08-2015 ALC204  

006 G8913634 01-09-2015 31-08-2015 ALC236  

006 G8913633 01-09-2015 31-08-2015 ALC236  

007 B1387272 01-09-2015 31-08-2015 ALC204  

007 G8913623 01-09-2015 31-08-2015 ALC236  

007 G8913622 01-09-2015 31-08-2015 ALC236  

008 G8913636 01-09-2015 31-08-2015 ALC236  

008 B1387273 01-09-2015 31-08-2015 ALC204  

008 G8913635 01-09-2015 31-08-2015 ALC236  

009 B1387268 01-09-2015 01-09-2015 ALC204  

009 G8913608 01-09-2015 01-09-2015 ALC236  

009 G8913610 01-09-2015 01-09-2015 ALC236  

010 B1387609 01-09-2015 01-09-2015 ALC204  

010 G8907738 01-09-2015 01-09-2015 ALC236  

010 G8907743 01-09-2015 01-09-2015 ALC236  

011 G8907740 01-09-2015 01-09-2015 ALC236  

011 G8907736 01-09-2015 01-09-2015 ALC236  

011 B1387592 01-09-2015 01-09-2015 ALC204  

012 G8907748 01-09-2015 01-09-2015 ALC236  

012 B1387602 01-09-2015 01-09-2015 ALC204  

012 G8907739 01-09-2015 01-09-2015 ALC236  

013 G8907742 01-09-2015 01-09-2015 ALC236  

013 G8907750 01-09-2015 01-09-2015 ALC236  

013 B1387608 01-09-2015 01-09-2015 ALC204  

014 G8907745 01-09-2015 01-09-2015 ALC236  

014 B1387600 01-09-2015 01-09-2015 ALC204  

014 G8907751 01-09-2015 01-09-2015 ALC236  

015 G8907744 01-09-2015 01-09-2015 ALC236  

015 G8907737 01-09-2015 01-09-2015 ALC236  

015 B1387626 01-09-2015 01-09-2015 ALC204  

016 G8913609 01-09-2015 01-09-2015 ALC236  

016 B1387274 01-09-2015 01-09-2015 ALC204  

016 G8913617 01-09-2015 01-09-2015 ALC236  

017 G8913613 01-09-2015 01-09-2015 ALC236  

017 G8913618 01-09-2015 01-09-2015 ALC236  

017 B1387280 01-09-2015 01-09-2015 ALC204  

018 G8913626 01-09-2015 01-09-2015 ALC236  

018 G8913630 01-09-2015 01-09-2015 ALC236  

018 B1387266 01-09-2015 01-09-2015 ALC204  



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (FASE 1) 

Grondmonster   MM01 MM02 MM03 

Certificaatcode   12153005 12153005 12153005 

Boring(en)   B154, B155, B156, B157, B158, 
PB159 

B160, B161, B162, B163, B164, 
B165 

B166, B167, B169, B170, B171, 
B172, PB168 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 5,9 5,1 5,3 

Lutum % ds 36 32 25 

Datum van toetsing  21-6-2015 21-6-2015 21-6-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  240 177 (6)   180 147 (6)   170 170 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,39 0,39 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt [Co] mg/kg ds  16 12 -0,02  11 9 -0,03  10 10 -0,03 

Koper [Cu] mg/kg ds  26 23 -0,11  18 17 -0,15  20 22 -0,12 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,05 0,05 -0  0,05 0,05 -0  0,07 0,07 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  34 31 -0,04  26 25 -0,05  28 30 -0,04 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  0,5 0,5 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  46 35 0  34 28 -0,11  32 32 -0,05 

Zink [Zn] mg/kg ds  110 92 -0,08  76 69 -0,12  85 90 -0,09 

     
PAK     

Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,01 0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   0,01 0,01  
Chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Fluorantheen mg/kg ds  0,02 0,02   0,01 0,01   0,01 0,01  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,01 0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,089 -0,04   0,073 -0,04   0,076 -0,04 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,089    0,073    0,076   

     
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  

PCB 52 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  

PCB 101 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  

PCB 118 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  

PCB 153 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  

PCB 180 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  

PCB (som 7) µg/kg ds   <8,3 -0,01   <9,6 -0,01   <9,2 -0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9    4,9   

     
OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 6 (6)   <5 7 (6)   <5 7 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 6 (6)   <5 7 (6)   <5 7 (6)  

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 6 (6)   <5 7 (6)   <5 7 (6)  

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 6 (6)   <5 7 (6)   <5 7 (6)  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <24 -0,03  <20 <27 -0,03  <20 <26 -0,03 

     
OVERIG     
Aard artefacten -             

Artefacten g  <1    <1    <1   

Droge stof % w/w  80,6 81,0 (6)   82,4 82,0 (6)   83,8 84,0 (6)  

 



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (FASE 1) 

Grondmonster   MM04 MM05 

Certificaatcode   12153005 12153005 

Boring(en)   B163, B163, PB159, PB159, 
PB168, PB168, PB168 

B154, B154, B154, B163, PB159, 
PB168 

Traject (m -mv)   0,80 - 2,00 0,50 - 2,00 
Humus % ds 1,6 5,3 

Lutum % ds 3,8 30 

Datum van toetsing  21-6-2015 21-6-2015 

    

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    
METALEN    

Barium [Ba] mg/kg ds  65 206 (6)   480 413 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt [Co] mg/kg ds  6,0 17,6 0,01  20 17 0,01 

Koper [Cu] mg/kg ds  5,9 11,5 -0,19  24 24 -0,11 
Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,05 0,05 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08  22 22 -0,06 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  0,6 0,6 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  18 46 0,17  46 40 0,08 

Zink [Zn] mg/kg ds  33 72 -0,12  94 89 -0,09 

    
PAK    

Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,070 -0,04   <0,070 -0,04 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,07    0,07   

    
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4   <1 <1  

PCB 52 µg/kg ds  <1 <4   <1 <1  

PCB 101 µg/kg ds  <1 <4   <1 <1  

PCB 118 µg/kg ds  <1 <4   <1 <1  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <4   <1 <1  

PCB 153 µg/kg ds  <1 <4   <1 <1  

PCB 180 µg/kg ds  <1 <4   <1 <1  

PCB (som 7) µg/kg ds   <25 0,01   <9,2 -0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9   

    
OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 7 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 7 (6)  

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 7 (6)  

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 7 (6)  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70 -0,02  <20 <26 -0,03 

    
OVERIG    
Aard artefacten -         

Artefacten g  <1    <1   

Droge stof % w/w  76,3 76,0 (6)   70,2 70,0 (6)  

 
 



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (FASE 2) 

Grondmonster   MM06 MM07 MM08 

Certificaatcode   12177273 12177273 12177273 

Boring(en)   B80b, PB79 B75, B77, B78, B81, B82, PB76 B80b, PB79 

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

Humus % ds 3,5 4,6 1,9 

Lutum % ds 26 37 29 
Datum van toetsing  27-8-2015 27-8-2015 27-8-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  110 107 (6)   160 115 (6)   160 142 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,28 0,34 -0,02  0,34 0,35 -0,02  0,21 0,26 -0,03 

Kobalt [Co] mg/kg ds  8,6 8,3 -0,04  11 8 -0,04  11 10 -0,03 

Koper [Cu] mg/kg ds  16 18 -0,15  21 19 -0,14  19 20 -0,13 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,06 0,06 -0  0,06 0,05 -0  0,05 0,05 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  20 21 -0,06  26 24 -0,05  17 18 -0,07 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  26 25 -0,15  34 25 -0,15  37 33 -0,03 

Zink [Zn] mg/kg ds  73 77 -0,11  100 83 -0,1  90 90 -0,09 

     
PAK     

Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   0,02 0,02  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,01 0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,01 0,01   0,01 0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,01 0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,01 0,01   0,02 0,02   <0,01 <0,01  

Chryseen mg/kg ds  0,01 0,01   0,01 0,01   <0,01 <0,01  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,01 0,01   <0,01 <0,01  
Fluorantheen mg/kg ds  0,02 0,02   0,02 0,02   <0,01 <0,01  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,01 0,01   <0,01 <0,01  

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,092 -0,04   0,11 -0,04   0,083 -0,04 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,092    0,114    0,083   

     
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   <1 <4  

PCB 52 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   <1 <4  

PCB 101 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   <1 <4  

PCB 118 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   <1 <4  

PCB 138 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   <1 <4  

PCB 153 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   <1 <4  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   <1 <4  

PCB (som 7) µg/kg ds   <14 -0,01   <11 -0,01   <25 0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9    4,9   

     
OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 10 (6)   <5 8 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 10 (6)   <5 8 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 10 (6)   <5 8 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 10 (6)   <5 8 (6)   7 35 (6)  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <40 -0,03  <20 <30 -0,03  <20 <70 -0,02 

     
OVERIG     

Aard artefacten -  0    0    0   

Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  81,4 81,0 (6)   78,8 79,0 (6)   79,2 79,0 (6)  

 



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (FASE 2) 

Grondmonster   MM09 M10 MM11 

Certificaatcode   12177273 12177277 12177277 

Boring(en)   PB76, PB76, PB76, PB79, PB79 B86b B152, B84, B85, B87, B88, B89, 
B90, B91, B93, PB83 

Traject (m -mv)   0,50 - 2,00 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 1,0 6,6 6,0 

Lutum % ds 41 40 28 

Datum van toetsing  27-8-2015 27-8-2015 27-8-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  170 112 (6)   170 115 (6)   140 128 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,23 0,25 -0,03  0,52 0,50 -0,01  0,34 0,37 -0,02 

Kobalt [Co] mg/kg ds  12 8 -0,04  12 8 -0,04  9,9 9,1 -0,03 

Koper [Cu] mg/kg ds  16 14 -0,17  30 25 -0,1  21 21 -0,13 
Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,03 -0  0,10 0,09 -0  0,07 0,07 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  15 14 -0,08  37 33 -0,04  25 25 -0,05 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  37 25 -0,15  36 25 -0,15  30 28 -0,11 

Zink [Zn] mg/kg ds  71 56 -0,14  130 101 -0,07  91 89 -0,09 

     
PAK     

Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,02 0,02   0,02 0,02   0,02 0,02  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,01 0,01   0,02 0,02   0,01 0,01  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,01 0,01   0,02 0,02   0,01 0,01  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02   0,02 0,02   0,02 0,02  
Chryseen mg/kg ds  0,02 0,02   0,02 0,02   0,01 0,01  

Fenanthreen mg/kg ds  0,01 0,01   0,02 0,02   0,01 0,01  

Fluorantheen mg/kg ds  0,03 0,03   0,04 0,04   0,04 0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,01 0,01   0,02 0,02   0,02 0,02  

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,14 -0,04   0,19 -0,03   0,15 -0,04 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,144    0,194    0,154   

     
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4   <1 <1   <1 <1  

PCB 52 µg/kg ds  <1 <4   <1 <1   <1 <1  

PCB 101 µg/kg ds  <1 <4   <1 <1   <1 <1  

PCB 118 µg/kg ds  <1 <4   <1 <1   <1 <1  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <4   <1 <1   <1 <1  

PCB 153 µg/kg ds  <1 <4   <1 <1   <1 <1  

PCB 180 µg/kg ds  <1 <4   <1 <1   <1 <1  

PCB (som 7) µg/kg ds   <25 0,01   <7,4 -0,01   <8,2 -0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9    4,9   

     
OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 5 (6)   <5 6 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 5 (6)   <5 6 (6)  

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 5 (6)   <5 6 (6)  

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 5 (6)   <5 6 (6)  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70 -0,02  <20 <21 -0,04  <20 <23 -0,03 

     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   

Artefacten g  <1    <1    <1   

Droge stof % w/w  77,2 77,0 (6)   77,9 78,0 (6)   78,2 78,0 (6)  

 



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (FASE 2) 

Grondmonster   MM12 MM13 M14 

Certificaatcode   12177277 12177277 12177277 

Boring(en)   B100, B101, B102, B103, B104, 
B96, B97, B98, PB94, PB99 

PB83, PB83, PB83, PB94, PB99, 
PB99 

PB94 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 2,00 1,00 - 1,50 
Humus % ds 5,2 1,1 3,0 

Lutum % ds 37 34 37 

Datum van toetsing  27-8-2015 27-8-2015 27-8-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  190 137 (6)   240 186 (6)   210 151 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,34 0,35 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03  0,29 0,32 -0,02 

Kobalt [Co] mg/kg ds  11 8 -0,04  9,6 7,5 -0,04  14 10 -0,03 

Koper [Cu] mg/kg ds  23 21 -0,13  26 26 -0,09  23 21 -0,13 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,07 0,06 -0  0,06 0,06 -0  0,07 0,06 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  27 25 -0,05  17 17 -0,07  19 18 -0,07 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  1,2 1,2 -0  <0,5 <0,4 -0,01 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  38 28 -0,11  37 29 -0,09  44 33 -0,03 

Zink [Zn] mg/kg ds  100 83 -0,1  71 64 -0,13  97 82 -0,1 

     
PAK     

Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,02 0,02   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,02 0,02   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,02 0,02   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Chryseen mg/kg ds  0,03 0,03   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Fenanthreen mg/kg ds  0,02 0,02   0,03 0,03   <0,01 <0,01  

Fluorantheen mg/kg ds  0,04 0,04   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,02 0,02   <0,01 <0,01  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,20 -0,03   0,11 -0,04   <0,070 -0,04 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,204    0,106    0,07   

     
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <1   <1 <4   <1 <2  

PCB 52 µg/kg ds  <1 <1   <1 <4   <1 <2  

PCB 101 µg/kg ds  <1 <1   <1 <4   <1 <2  

PCB 118 µg/kg ds  <1 <1   <1 <4   <1 <2  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <1   <1 <4   <1 <2  

PCB 153 µg/kg ds  <1 <1   <1 <4   <1 <2  

PCB 180 µg/kg ds  <1 <1   <1 <4   <1 <2  

PCB (som 7) µg/kg ds   <9,4 -0,01   <25 0,01   <16 -0 

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9    4,9   

     
OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 7 (6)   <5 18 (6)   <5 12 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 7 (6)   <5 18 (6)   <5 12 (6)  

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 7 (6)   <5 18 (6)   <5 12 (6)  

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 7 (6)   <5 18 (6)   <5 12 (6)  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <27 -0,03  <20 <70 -0,02  <20 <47 -0,03 

     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   

Artefacten g  <1    <1    <1   

Droge stof % w/w  78,7 79,0 (6)   74,3 74,0 (6)   71,5 72,0 (6)  

 



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (FASE 2) 

Grondmonster   MM15 MM16 MM17 

Certificaatcode   12177359 12177359 12177359 

Boring(en)   B105, B106, B107, B108, B109, 
B110, B111b, B112, B113, B114 

B116, B118, B120, B121b, B122, 
B123, B124, B125, PB115, PB117 

PB115, PB115, PB115, PB117, 
PB117 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,70 - 2,00 
Humus % ds 6,2 4,7 0,60 

Lutum % ds 28 30 5,9 

Datum van toetsing  27-8-2015 27-8-2015 27-8-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  260 237 (6)   260 224 (6)   49 128 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,62 0,67 0,01  0,56 0,62 0  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 14 -0,01  15 13 -0,01  5,2 12,8 -0,01 

Koper [Cu] mg/kg ds  30 30 -0,07  28 28 -0,08  5,2 9,5 -0,2 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,10 0,10 -0  0,07 0,07 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  46 46 -0,01  36 36 -0,03  <10 <10 -0,08 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  42 39 0,06  42 37 0,03  15 33 -0,03 

Zink [Zn] mg/kg ds  130 127 -0,02  110 105 -0,06  28 55 -0,15 

     
PAK     

Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,01 0,01   0,01 0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,01 0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02   0,01 0,01   <0,01 <0,01  
Chryseen mg/kg ds  0,01 0,01   0,01 0,01   <0,01 <0,01  

Fenanthreen mg/kg ds  0,01 0,01   0,01 0,01   <0,01 <0,01  

Fluorantheen mg/kg ds  0,02 0,02   0,02 0,02   <0,01 <0,01  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,01 0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,11 -0,04   0,095 -0,04   <0,070 -0,04 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,111    0,095    0,07   

     
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <4  

PCB 52 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <4  

PCB 101 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <4  

PCB 118 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <4  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <4  

PCB 153 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <4  

PCB 180 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <4  

PCB (som 7) µg/kg ds   <7,9 -0,01   <10,0 -0,01   <25 0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9    4,9   

     
OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 6 (6)   <5 7 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 6 (6)   <5 7 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 6 (6)   <5 7 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 6 (6)   <5 7 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <23 -0,03  <20 <30 -0,03  <20 <70 -0,02 

     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   

Artefacten g  <1    <1    <1   

Droge stof % w/w  76,9 77,0 (6)   77,7 78,0 (6)   80,1 80,0 (6)  

 



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (FASE 2) 

Grondmonster   MM18 MM19 MM20 

Certificaatcode   12177363 12177363 12177812 

Boring(en)   B127, B128b, B132, B134, B135, 
B138, B139, PB133b, PB136 

B121b, B121b, PB133b, PB133b, 
PB133b, PB136, PB136, PB136 

B126, B142, B143, B145, B146, 
B148, PB131, PB140, PB147 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 2,00 0,00 - 0,50 
Humus % ds 4,2 2,5 5,0 

Lutum % ds 19 28 34 

Datum van toetsing  27-8-2015 27-8-2015 27-8-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  200 248 (6)   240 219 (6)   180 140 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,38 0,48 -0,01  0,29 0,35 -0,02  0,40 0,42 -0,01 

Kobalt [Co] mg/kg ds  14 17 0,01  16 15 0  12 9 -0,03 

Koper [Cu] mg/kg ds  24 30 -0,07  23 25 -0,1  25 23 -0,11 
Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,04 -0  <0,05 <0,04 -0  0,10 0,09 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  27 31 -0,04  22 23 -0,06  40 38 -0,03 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  38 46 0,17  41 38 0,05  35 28 -0,11 

Zink [Zn] mg/kg ds  92 114 -0,04  100 102 -0,07  99 87 -0,09 

     
PAK     

Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   0,01 0,01  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   0,02 0,02  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   0,01 0,01  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   0,02 0,02  
Chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Fenanthreen mg/kg ds  0,01 0,01   0,06 0,06   0,01 0,01  

Fluorantheen mg/kg ds  0,01 0,01   0,02 0,02   0,03 0,03  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   0,02 0,02  

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,076 -0,04   0,14 -0,04   0,14 -0,04 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,076    0,136    0,141   

     
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <2   <1 <3   <1 <1  

PCB 52 µg/kg ds  <1 <2   <1 <3   <1 <1  

PCB 101 µg/kg ds  <1 <2   <1 <3   <1 <1  

PCB 118 µg/kg ds  <1 <2   <1 <3   <1 <1  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <2   <1 <3   <1 <1  

PCB 153 µg/kg ds  <1 <2   <1 <3   <1 <1  

PCB 180 µg/kg ds  <1 <2   <1 <3   <1 <1  

PCB (som 7) µg/kg ds   <12 -0,01   <20 0   <9,8 -0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9    4,9   

     
OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 8 (6)   <5 14 (6)   <5 7 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 8 (6)   <5 14 (6)   <5 7 (6)  

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 8 (6)   <5 14 (6)   <5 7 (6)  

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 8 (6)   <5 14 (6)   <5 7 (6)  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <33 -0,03  <20 <56 -0,03  <20 <28 -0,03 

     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   

Artefacten g  <1    <1    <1   

Droge stof % w/w  81,9 82,0 (6)   73,5 74,0 (6)   78,8 79,0 (6)  

 



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

Tabel 8: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (FASE 2) 

Grondmonster   MM21 MM22 MM23 

Certificaatcode   12177812 12178117 12178117 

Boring(en)   PB131, PB131, PB131, PB140, 
PB140, PB140, PB147, PB147 

B005, B008, B011, PB004 B014, B016 

Traject (m -mv)   0,50 - 2,00 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 2,2 5,6 5,2 

Lutum % ds 25 29 26 

Datum van toetsing  27-8-2015 27-8-2015 27-8-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  170 170 (6)   370 328 (6)   770 746 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  0,39 0,42 -0,01  0,56 0,64 0 

Kobalt [Co] mg/kg ds  13 13 -0,01  15 13 -0,01  13 13 -0,01 

Koper [Cu] mg/kg ds  18 21 -0,13  34 34 -0,04  28 30 -0,07 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,06 0,06 -0  0,07 0,07 -0  0,08 0,08 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  18 20 -0,06  36 36 -0,03  40 42 -0,02 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  0,6 0,6 -0  0,6 0,6 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  39 39 0,06  38 34 -0,02  35 34 -0,02 

Zink [Zn] mg/kg ds  83 91 -0,08  130 125 -0,03  130 134 -0,01 

     
PAK     

Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,12 0,12   0,03 0,03  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,37 0,37   0,08 0,08  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,49 0,49   0,20 0,20  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,26 0,26   0,10 0,10  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,48 0,48   0,16 0,16  
Chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,35 0,35   0,09 0,09  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,20 0,20   0,06 0,06  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,67 0,67   0,15 0,15  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,44 0,44   0,19 0,19  

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,070 -0,04   3,4 0,05   1,1 -0,01 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,07    3,387    1,067   

     
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  1,7 7,7   <1 <1   <1 <1  

PCB 52 µg/kg ds  <1 <3   <1 <1   <1 <1  

PCB 101 µg/kg ds  <1 <3   <1 <1   <1 <1  

PCB 118 µg/kg ds  <1 <3   <1 <1   <1 <1  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <3   <1 <1   <1 <1  

PCB 153 µg/kg ds  <1 <3   <1 <1   <1 <1  

PCB 180 µg/kg ds  <1 <3   <1 <1   <1 <1  

PCB (som 7) µg/kg ds   27 0,01   <8,8 -0,01   <9,4 -0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  5,9    4,9    4,9   

     
OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 16 (6)   <5 6 (6)   <5 7 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 16 (6)   <5 6 (6)   <5 7 (6)  

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 16 (6)   7 13 (6)   <5 7 (6)  

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 16 (6)   8 14 (6)   <5 7 (6)  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <64 -0,03  <20 <25 -0,03  <20 <27 -0,03 

     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   

Artefacten g  <1    <1    <1   

Droge stof % w/w  70,1 70,0 (6)   78,8 79,0 (6)   79,5 80,0 (6)  

 



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

Tabel 9: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (FASE 2) 

Grondmonster   MM24 MM25 MM26 

Certificaatcode   12178117 12178117 12178117 

Boring(en)   B003, B007, B010, B013 B002, B015, B018 B003, B008, B010 

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

Humus % ds 3,5 3,3 5,5 

Lutum % ds 21 31 31 
Datum van toetsing  27-8-2015 27-8-2015 27-8-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  170 195 (6)   200 168 (6)   210 176 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,31 0,39 -0,02  0,27 0,31 -0,02  0,37 0,40 -0,02 

Kobalt [Co] mg/kg ds  9,8 11,2 -0,02  12 10 -0,03  12 10 -0,03 

Koper [Cu] mg/kg ds  24 29 -0,07  21 21 -0,13  30 29 -0,07 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,06 0,07 -0  0,06 0,06 -0  0,09 0,09 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  32 37 -0,03  30 30 -0,04  44 43 -0,01 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  0,6 0,6 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  27 30 -0,08  32 27 -0,12  35 30 -0,08 

Zink [Zn] mg/kg ds  110 130 -0,02  99 94 -0,08  120 111 -0,05 

     
PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,10 0,10   0,02 0,02   0,03 0,03  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,42 0,42   0,06 0,06   0,13 0,13  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,48 0,48   0,17 0,17   0,15 0,15  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,33 0,33   0,08 0,08   0,11 0,11  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,51 0,51   0,13 0,13   0,17 0,17  

Chryseen mg/kg ds  0,42 0,42   0,06 0,06   0,14 0,14  

Fenanthreen mg/kg ds  0,28 0,28   0,03 0,03   0,09 0,09  
Fluorantheen mg/kg ds  0,85 0,85   0,11 0,11   0,24 0,24  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,47 0,47   0,15 0,15   0,15 0,15  

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

PAK 10 VROM mg/kg ds   3,9 0,06   0,82 -0,02   1,2 -0,01 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  3,867    0,817    1,217   

     
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   <1 <1  

PCB 52 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   <1 <1  

PCB 101 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   <1 <1  

PCB 118 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   <1 <1  

PCB 138 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   <1 <1  

PCB 153 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   <1 <1  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   <1 <1  

PCB (som 7) µg/kg ds   <14 -0,01   <15 -0,01   <8,9 -0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9    4,9   

     
OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 10 (6)   <5 11 (6)   <5 6 (6)  

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 10 (6)   <5 11 (6)   <5 6 (6)  

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  9 26 (6)   7 21 (6)   5 9 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  13 37 (6)   15 45 (6)   9 16 (6)  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  20 57 -0,03  20 61 -0,03  <20 <25 -0,03 

     
OVERIG     

Aard artefacten -  0    0    0   

Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  84,8 85,0 (6)   82,6 83,0 (6)   81,1 81,0 (6)  

 



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

Tabel 10: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (FASE 2) 

Grondmonster   MM27 

Certificaatcode   12178117 

Boring(en)   B011, PB004, PB004, PB004 

Traject (m -mv)   0,70 - 2,00 

Humus % ds 0,80 

Lutum % ds 29 
Datum van toetsing  27-8-2015 

   

     Meetw   GSSD   Index  

   
METALEN   

Barium [Ba] mg/kg ds  330 292 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,25 0,30 -0,02 

Kobalt [Co] mg/kg ds  14 12 -0,02 

Koper [Cu] mg/kg ds  26 28 -0,08 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,06 0,06 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  34 36 -0,03 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  39 35 0 

Zink [Zn] mg/kg ds  110 110 -0,05 

   
PAK   

Anthraceen mg/kg ds  0,02 0,02  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,03 0,03  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,09 0,09  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,04 0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,07 0,07  

Chryseen mg/kg ds  0,05 0,05  

Fenanthreen mg/kg ds  0,02 0,02  
Fluorantheen mg/kg ds  0,06 0,06  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,08 0,08  

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,47 -0,03 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,467   

   
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4  

PCB 52 µg/kg ds  <1 <4  

PCB 101 µg/kg ds  <1 <4  

PCB 118 µg/kg ds  <1 <4  

PCB 138 µg/kg ds  <1 <4  

PCB 153 µg/kg ds  <1 <4  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <4  

PCB (som 7) µg/kg ds   <25 0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9   

   
OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)  

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)  

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70 -0,02 

   
OVERIG   

Aard artefacten -  0   

Artefacten g  <1   
Droge stof % w/w  76,6 77,0 (6)  

 
 



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

Tabel 11: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (bestrijdingsmiddelen) 

Grondmonster   OCB01 OCB02 OCB03 

Certificaatcode   12176486 12176486 12176486 

Boring(en)   B39, B40, B42, B43 B44, B45, B47, B48 B49, B50, B52, B53 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,30 0,00 - 0,30 0,00 - 0,30 

Humus % ds 5,1 4,3 4,6 

Lutum % ds 33 40 37 
Datum van toetsing  27-8-2015 27-8-2015 27-8-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
OVERIG     

Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   

Droge stof % w/w  82,0 82,0 (6)   79,3 79,0 (6)   80,2 80,0 (6)  

     
BESTRIJDINGSMIDDELEN 

Hexachloorbenzeen (HCB) µg/kg ds  <1 <1 -0  <1 <2 -0  <1 <2 -0 
alfa-HCH µg/kg ds  <1 <1 0  <1 <2 0  <1 <2 0 

beta-HCH µg/kg ds  <1 <1 -0  <1 <2 0  <1 <2 0 

gamma-HCH µg/kg ds  <1 <1 -0  <1 <2 -0  <1 <2 -0 

delta-HCH µg/kg ds  <1 <1 (6)   <1 <2 (6)   <1 <2 (6)  

Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

µg/kg ds   <4,1 -0   <4,9 -0   <4,6 -0 

Hexachloorbutadieen µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

Isodrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

Telodrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

Heptachloor µg/kg ds  <1 <1 0  <1 <2 0  <1 <2 0 

Heptachloorepoxide µg/kg ds   <2,7 0   <3,3 0   <3,0 0 
Aldrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

Dieldrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

Endrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

DDE (som) µg/kg ds   60 -0,02   62 -0,02   110 0 

2,4-DDE (ortho, para-
DDE) 

µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

4,4-DDE (para, para-DDE) µg/kg ds  30 59   26 60   50 109  

DDD (som) µg/kg ds   <2,7 -0   <3,3 -0   <3,0 -0 

2,4-DDD (ortho, para-
DDD) 

µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

4,4-DDD (para, para-DDD) µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

DDT (som) µg/kg ds   9,6 -0,13   20 -0,12   30 -0,11 

2,4-DDT (ortho, para-DDT) µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   1,7 3,7  

4,4-DDT (para, para-DDT) µg/kg ds  4,2 8,2   7,9 18,4   12 26  

alfa-Endosulfan µg/kg ds  <1 <1 0  <1 <2 0  <1 <2 0 
Chloordaan (cis + trans) µg/kg ds   <2,7 0   <3,3 0   <3,0 0 

cis-Chloordaan µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

trans-Chloordaan µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

OCB (0,7 som, grond) µg/kg ds  47,5    47,2    76,3   

OCB (0,7 som, 
waterbodem) 

µg/kg ds  48,9    48,6    77,7   

DDT (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    8,6    13,7   

DDD (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   

DDE (som, 0.7 factor) µg/kg ds  30,7    26,7    50,7   

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  37    36,7    65,8   

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 
0.7 fa 

µg/kg ds  2,1    2,1    2,1   

HCH (som, 0.7 factor) µg/kg ds  2,8    2,8    2,8   

Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   

Chloordaan (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   

trans-Heptachloorepoxide µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  
Endosulfansulfaat µg/kg ds  <1 <1 (6)   <1 <2 (6)   <1 <2 (6)  

alfa-Heptachloorepoxide µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

Som 21 
Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

µg/kg ds   93    110    166  

 



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

Tabel 12: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (bestrijdingsmiddelen) 

Grondmonster   OCB04 OCB05 OCB06 

Certificaatcode   12176486 12176486 12176486 

Boring(en)   B54, B56, B60, B62 B65, B66, B68, B69 B71, B72, B73, B74 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,30 0,00 - 0,30 0,00 - 0,30 

Humus % ds 5,0 4,6 4,6 

Lutum % ds 35 35 39 
Datum van toetsing  27-8-2015 27-8-2015 27-8-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
OVERIG     

Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   

Droge stof % w/w  81,3 81,0 (6)   81,6 82,0 (6)   79,5 80,0 (6)  

     
BESTRIJDINGSMIDDELEN 

Hexachloorbenzeen (HCB) µg/kg ds  <1 <1 -0  <1 <2 -0  <1 <2 -0 
alfa-HCH µg/kg ds  <1 <1 0  <1 <2 0  <1 <2 0 

beta-HCH µg/kg ds  <1 <1 -0  <1 <2 0  <1 <2 0 

gamma-HCH µg/kg ds  <1 <1 -0  <1 <2 -0  <1 <2 -0 

delta-HCH µg/kg ds  <1 <1 (6)   <1 <2 (6)   <1 <2 (6)  

Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

µg/kg ds   <4,2 -0   <4,6 -0   <4,6 -0 

Hexachloorbutadieen µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

Isodrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

Telodrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

Heptachloor µg/kg ds  <1 <1 0  <1 <2 0  <1 <2 0 

Heptachloorepoxide µg/kg ds   <2,8 0   <3,0 0   <3,0 0 
Aldrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

Dieldrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

Endrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

DDE (som) µg/kg ds   69 -0,01   58 -0,02   71 -0,01 

2,4-DDE (ortho, para-
DDE) 

µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

4,4-DDE (para, para-DDE) µg/kg ds  34 68   26 57   32 70  

DDD (som) µg/kg ds   <2,8 -0   <3,0 -0   <3,0 -0 

2,4-DDD (ortho, para-
DDD) 

µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

4,4-DDD (para, para-DDD) µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

DDT (som) µg/kg ds   19 -0,12   14 -0,12   10,0 -0,13 

2,4-DDT (ortho, para-DDT) µg/kg ds  1,2 2,4   <1 <2   <1 <2  

4,4-DDT (para, para-DDT) µg/kg ds  8,1 16,2   5,7 12,4   3,9 8,5  

alfa-Endosulfan µg/kg ds  <1 <1 0  <1 <2 0  <1 <2 0 
Chloordaan (cis + trans) µg/kg ds   <2,8 0   <3,0 0   <3,0 0 

cis-Chloordaan µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

trans-Chloordaan µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

OCB (0,7 som, grond) µg/kg ds  55,9    45    49,2   

OCB (0,7 som, 
waterbodem) 

µg/kg ds  57,3    46,4    50,6   

DDT (som, 0.7 factor) µg/kg ds  9,3    6,4    4,6   

DDD (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   

DDE (som, 0.7 factor) µg/kg ds  34,7    26,7    32,7   

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  45,4    34,5    38,7   

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 
0.7 fa 

µg/kg ds  2,1    2,1    2,1   

HCH (som, 0.7 factor) µg/kg ds  2,8    2,8    2,8   

Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   

Chloordaan (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   

trans-Heptachloorepoxide µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  
Endosulfansulfaat µg/kg ds  <1 <1 (6)   <1 <2 (6)   <1 <2 (6)  

alfa-Heptachloorepoxide µg/kg ds  <1 <1   <1 <2   <1 <2  

Som 21 
Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

µg/kg ds   112    98    107  

 



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

Tabel 13: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (bestrijdingsmiddelen) 

Grondmonster   OCB07 OCB08 

Certificaatcode   12177224 12178083 

Boring(en)   B109, B116, B125, PB117 B011, B014, B016 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,30 0,00 - 0,30 

Humus % ds 5,5 4,9 

Lutum % ds 47 31 
Datum van toetsing  27-8-2015 27-8-2015 

    

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    
OVERIG    

Aard artefacten -  0    0   
Artefacten g  <1    <1   

Droge stof % w/w  76,2 76,0 (6)   79,3 79,0 (6)  

    
BESTRIJDINGSMIDDELEN 

Hexachloorbenzeen (HCB) µg/kg ds  <1 <1 -0  <1 <1 -0 
alfa-HCH µg/kg ds  <1 <1 0  <1 <1 0 

beta-HCH µg/kg ds  <1 <1 -0  <1 <1 -0 

gamma-HCH µg/kg ds  <1 <1 -0  <1 <1 -0 

delta-HCH µg/kg ds  <1 <1 (6)   <1 <1 (6)  

Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

µg/kg ds   <3,8 -0   <4,3 -0 

Hexachloorbutadieen µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

Isodrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

Telodrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

Heptachloor µg/kg ds  <1 <1 0  <1 <1 0 

Heptachloorepoxide µg/kg ds   <2,5 0   <2,9 0 
Aldrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

Dieldrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

Endrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

DDE (som) µg/kg ds   <2,5 -0,04   5,3 -0,04 

2,4-DDE (ortho, para-
DDE) 

µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

4,4-DDE (para, para-DDE) µg/kg ds  <1 <1   1,9 3,9  

DDD (som) µg/kg ds   <2,5 -0   <2,9 -0 

2,4-DDD (ortho, para-
DDD) 

µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

4,4-DDD (para, para-DDD) µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

DDT (som) µg/kg ds   <2,5 -0,13   5,9 -0,13 

2,4-DDT (ortho, para-DDT) µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

4,4-DDT (para, para-DDT) µg/kg ds  <1 <1   2,2 4,5  

alfa-Endosulfan µg/kg ds  <1 <1 0  <1 <1 0 
Chloordaan (cis + trans) µg/kg ds   <2,5 0   <2,9 0 

cis-Chloordaan µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

trans-Chloordaan µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

OCB (0,7 som, grond) µg/kg ds  14,7    17,4   

OCB (0,7 som, 
waterbodem) 

µg/kg ds  16,1    18,8   

DDT (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4    2,9   

DDD (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4    1,4   

DDE (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4    2,6   

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  4,2    6,9   

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 
0.7 fa 

µg/kg ds  2,1    2,1   

HCH (som, 0.7 factor) µg/kg ds  2,8    2,8   

Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

µg/kg ds  1,4    1,4   

Chloordaan (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  1,4    1,4   

trans-Heptachloorepoxide µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  
Endosulfansulfaat µg/kg ds  <1 <1 (6)   <1 <1 (6)  

alfa-Heptachloorepoxide µg/kg ds  <1 <1   <1 <1  

Som 21 
Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

µg/kg ds   <27    36  

 



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

Tabel 14: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (vml. Bommelsekade 3) 

Grondmonster   3-MM01 3-MM02 3-M03 

Certificaatcode   12177222 12177222 12177222 

Boring(en)   B21, B30, B32, B36, B38, PB24 B19, B20, B27, B37 B23b 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,40 

Humus % ds 2,5 1,9 1,5 

Lutum % ds 24 28 12 
Datum van toetsing  27-8-2015 27-8-2015 27-8-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  110 114 (6)   120 109 (6)   66 114 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,37 0,47 -0,01  0,27 0,33 -0,02  0,22 0,33 -0,02 

Kobalt [Co] mg/kg ds  8,7 9,0 -0,03  9,5 8,7 -0,04  6,1 10,2 -0,03 

Koper [Cu] mg/kg ds  19 22 -0,12  16 17 -0,15  13 20 -0,13 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,06 0,06 -0  0,06 0,06 -0  0,06 0,07 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  29 32 -0,04  21 22 -0,06  21 28 -0,05 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  0,5 0,5 -0,01 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  23 24 -0,17  28 26 -0,14  17 27 -0,12 

Zink [Zn] mg/kg ds  94 105 -0,06  77 79 -0,11  64 101 -0,07 

     
PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,09 0,09   <0,01 <0,01   0,02 0,02  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,36 0,36   0,06 0,06   0,08 0,08  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,24 0,24   0,04 0,04   0,05 0,05  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,24 0,24   0,04 0,04   0,05 0,05  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,37 0,37   0,06 0,06   0,07 0,07  

Chryseen mg/kg ds  0,30 0,30   0,07 0,07   0,07 0,07  

Fenanthreen mg/kg ds  0,14 0,14   0,03 0,03   0,04 0,04  
Fluorantheen mg/kg ds  0,64 0,64   0,11 0,11   0,13 0,13  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,26 0,26   0,05 0,05   0,05 0,05  

Naftaleen mg/kg ds  0,02 0,02   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

PAK 10 VROM mg/kg ds   2,7 0,03   0,47 -0,03   0,57 -0,02 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  2,66    0,474    0,567   

     
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   <1 <4  

PCB 52 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   <1 <4  

PCB 101 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   <1 <4  

PCB 118 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   <1 <4  

PCB 138 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   <1 <4  

PCB 153 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   <1 <4  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   <1 <4  

PCB (som 7) µg/kg ds   <20 0   <25 0,01   <25 0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9    4,9   

     
OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 14 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  6 24 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  10 40 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  9 36 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  20 80 -0,02  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02 

     
OVERIG     

Aard artefacten -  0    0    0   

Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  83,0 83,0 (6)   83,4 83,0 (6)   87,3 87,0 (6)  

 



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

Tabel 15: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (vml. Bommelsekade 3) 

Grondmonster   3-MM04 3-MM05 

Certificaatcode   12177222 12177222 

Boring(en)   B23b, B23b B22, B26, B26, B29, B32, B36, B38 

Traject (m -mv)   0,40 - 1,20 0,50 - 2,00 

Humus % ds 1,5 1,6 

Lutum % ds 13 30 
Datum van toetsing  27-8-2015 27-8-2015 

    

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    
METALEN    

Barium [Ba] mg/kg ds  71 116 (6)   160 138 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,21 0,31 -0,02  0,28 0,34 -0,02 

Kobalt [Co] mg/kg ds  6,0 9,6 -0,03  12 10 -0,03 

Koper [Cu] mg/kg ds  13 20 -0,13  17 18 -0,15 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,06 0,07 -0  0,06 0,06 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  21 27 -0,05  22 23 -0,06 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  17 26 -0,14  37 32 -0,05 

Zink [Zn] mg/kg ds  64 97 -0,07  92 90 -0,09 

    
PAK    

Anthraceen mg/kg ds  0,02 0,02   <0,01 <0,01  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,08 0,08   0,01 0,01  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,06 0,06   0,02 0,02  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,05 0,05   0,01 0,01  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,08 0,08   0,02 0,02  

Chryseen mg/kg ds  0,08 0,08   0,02 0,02  

Fenanthreen mg/kg ds  0,05 0,05   0,01 0,01  
Fluorantheen mg/kg ds  0,15 0,15   0,03 0,03  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,05 0,05   0,02 0,02  

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,63 -0,02   0,15 -0,04 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,627    0,154   

    
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  

PCB 52 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  

PCB 101 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  

PCB 118 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  

PCB 138 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  

PCB 153 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  

PCB (som 7) µg/kg ds   <25 0,01   <25 0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9   

    
OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   37 185 (6)  

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70 -0,02  40 200 0 

    
OVERIG    

Aard artefacten -  0    0   

Artefacten g  4,8    <1   
Droge stof % w/w  82,4 82,0 (6)   74,5 75,0 (6)  

 



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

Tabel 16: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (puindammen) 

Grondmonster   M173 M174 M175 

Certificaatcode   12177818 12177818 12177818 

Boring(en)   B173 B174 B175 

Traject (m -mv)   0,40 - 0,80 0,00 - 0,30 0,00 - 0,40 

Humus % ds 4,4 4,4 2,4 

Lutum % ds 30 15 2,2 
Datum van toetsing  27-8-2015 27-8-2015 27-8-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  230 198 (6)   110 162 (6)   58 219 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,74 0,83 0,02  0,35 0,46 -0,01  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt [Co] mg/kg ds  13 11 -0,02  7,3 10,6 -0,03  4,7 16,2 0,01 

Koper [Cu] mg/kg ds  55 56 0,11  29 39 -0,01  12 24 -0,11 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,11 0,11 -0  0,07 0,08 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  56 56 0,01  36 44 -0,01  21 33 -0,04 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  37 32 -0,05  22 31 -0,06  11 32 -0,05 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 134 -0,01  100 138 -0  72 167 0,05 

     
PAK     

Anthraceen mg/kg ds  0,03 0,03   0,07 0,07   0,12 0,12  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,10 0,10   0,29 0,29   0,51 0,51  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,06 0,06   0,20 0,20   0,28 0,28  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,07 0,07   0,19 0,19   0,27 0,27  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,09 0,09   0,29 0,29   0,47 0,47  

Chryseen mg/kg ds  0,10 0,10   0,27 0,27   0,45 0,45  

Fenanthreen mg/kg ds  0,03 0,03   0,18 0,18   0,45 0,45  
Fluorantheen mg/kg ds  0,17 0,17   0,51 0,51   1,0 1,0  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,06 0,06   0,22 0,22   0,30 0,30  

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   0,03 0,03  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,72 -0,02   2,2 0,02   3,9 0,06 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,717    2,227    3,88   

     
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   5,5 22,9  

PCB 52 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   1,6 6,7  

PCB 101 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   1,2 5,0  

PCB 118 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   <1 <3  

PCB 138 µg/kg ds  <1 <2   1,5 3,4   2,0 8,3  

PCB 153 µg/kg ds  <1 <2   1,7 3,9   1,6 6,7  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <2   <1 <2   1,1 4,6  

PCB (som 7) µg/kg ds   <11 -0,01   15 -0,01   57 0,04 

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    6,7    13,7   

     
OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 8 (6)   <5 8 (6)   <5 15 (6)  

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 8 (6)   <5 8 (6)   13 54 (6)  

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 8 (6)   10 23 (6)   56 233 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 8 (6)   13 30 (6)   71 296 (6)  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <32 -0,03  20 45 -0,03  140 583 0,08 

     
OVERIG     

Aard artefacten -  0    0    0   

Artefacten g  4,6    3,7    93   
Droge stof % w/w  71,4 71,0 (6)   85,1 85,0 (6)   87,7 88,0 (6)  

 



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
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 2.0.0 - 

 
 
 

Tabel 17: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   
METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 

   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 

alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 

beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 

gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003    

Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Aldrin mg/kg ds     0,32 

DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 
DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 

DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4    

 
 
 
 

 
 



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  PB004 PB24 PB33 

Datum  1-9-2015 1-9-2015 1-9-2015 

Filterdiepte (m -mv)  2,10 - 3,10 1,70 - 2,70 2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  11-9-2015 11-9-2015 11-9-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Barium [Ba] µg/l  310 310  0,45  140 140  0,16  85 85  0,06 

Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 

Kobalt [Co] µg/l  <2 <1  -0,24  4,2 4,2  -0,2  <2 <1  -0,24 

Koper [Cu] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  9,3 9,3  -0,09  2,8 2,8  -0,2 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 

Lood [Pb] µg/l  3,2 3,2  -0,2  8,7 8,7  -0,11  <2,0 <1,4  -0,23 

Molybdeen [Mo] µg/l  2,1 2,1  -0,01  <2 <1  -0,01  8,2 8,2  0,01 

Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2  -0,22  8,3 8,3  -0,11  5,4 5,4  -0,16 

Zink [Zn] µg/l  <10 <7  -0,08  27 27  -0,05  <10 <7  -0,08 
     
AROMATISCHE VERBINDINGEN 

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

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

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

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) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

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

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)    <0,77 (2,14)    <0,77 (2,14)  

     
PAK     

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  3,1 3,1  0,04 

PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)    <0,00020 (11)    0,044 (11)  

     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14     0,14     0,14    

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

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

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

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

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

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

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02 
Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 

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

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42     0,42     0,42    

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)  

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

     
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

 



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

Tabel 2: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  PB57 PB70 PB76 

Datum  1-9-2015 1-9-2015 1-9-2015 

Filterdiepte (m -mv)  1,70 - 2,70 1,70 - 2,70 1,70 - 2,70 

Datum van toetsing  11-9-2015 11-9-2015 11-9-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Barium [Ba] µg/l  93 93  0,07  96 96  0,08  110 110  0,1 

Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 

Kobalt [Co] µg/l  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24 

Koper [Cu] µg/l  2,7 2,7  -0,21  4,5 4,5  -0,18  24 24  0,15 

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 

Lood [Pb] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 

Molybdeen [Mo] µg/l  2,4 2,4  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2  -0,22  3,4 3,4  -0,19  11 11  -0,07 

Zink [Zn] µg/l  <10 <7  -0,08  <10 <7  -0,08  42 42  -0,03 
     
AROMATISCHE VERBINDINGEN 

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

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

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

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) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

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

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)    <0,77 (2,14)    <0,77 (2,14)  

     
PAK     

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

PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)    <0,00020 (11)    <0,00020 (11)  

     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14     0,14     0,14    

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

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

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

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

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

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

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02 
Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 

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

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42     0,42     0,42    

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)  

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

     
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

 



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  PB79 PB83 PB94 

Datum  1-9-2015 1-9-2015 1-9-2015 

Filterdiepte (m -mv)  1,70 - 2,70 1,70 - 2,70 1,70 - 2,70 

Datum van toetsing  11-9-2015 11-9-2015 11-9-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Barium [Ba] µg/l  130 130  0,14  100 100  0,09  260 260  0,37 

Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 

Kobalt [Co] µg/l  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24 

Koper [Cu] µg/l  5,9 5,9  -0,15  30 30  0,25  9,7 9,7  -0,09 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 

Lood [Pb] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  2,7 2,7  -0,21  <2,0 <1,4  -0,23 

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2  -0,22  14 14  -0,02  5,7 5,7  -0,16 

Zink [Zn] µg/l  <10 <7  -0,08  <10 <7  -0,08  88 88  0,03 

     
AROMATISCHE VERBINDINGEN 

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

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

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

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) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

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

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)    <0,77 (2,14)    <0,77 (2,14)  

     
PAK     

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

PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)    <0,00020 (11)    <0,00020 (11)  

     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14     0,14     0,14    

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

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

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

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

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

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

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02 
Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 

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

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42     0,42     0,42    

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)  

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

     
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

 



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  PB99 PB115 PB117 

Datum  1-9-2015 31-8-2015 31-8-2015 

Filterdiepte (m -mv)  1,70 - 2,70 1,70 - 2,70 1,70 - 2,70 

Datum van toetsing  11-9-2015 11-9-2015 11-9-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Barium [Ba] µg/l  130 130  0,14  80 80  0,05  85 85  0,06 

Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 

Kobalt [Co] µg/l  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24 

Koper [Cu] µg/l  25 25  0,17  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 

Lood [Pb] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 

Molybdeen [Mo] µg/l  3,1 3,1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

Nikkel [Ni] µg/l  8,6 8,6  -0,11  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22 

Zink [Zn] µg/l  45 45  -0,03  <10 <7  -0,08  <10 <7  -0,08 
     
AROMATISCHE VERBINDINGEN 

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

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

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

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) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

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

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)    <0,77 (2,14)    <0,77 (2,14)  

     
PAK     

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

PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)    <0,00020 (11)    <0,00020 (11)  

     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14     0,14     0,14    

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

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

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

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

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

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

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02 
Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 

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

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42     0,42     0,42    

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)  

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

     
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

 



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

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

Watermonster  PB131 PB133b PB136 

Datum  31-8-2015 31-8-2015 31-8-2015 

Filterdiepte (m -mv)  1,70 - 2,70 2,00 - 3,00 1,70 - 2,70 

Datum van toetsing  11-9-2015 11-9-2015 11-9-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Barium [Ba] µg/l  100 100  0,09  49 49  -0  140 140  0,16 

Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 

Kobalt [Co] µg/l  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24 

Koper [Cu] µg/l  4,3 4,3  -0,18  7,8 7,8  -0,12  14 14  -0,02 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 

Lood [Pb] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22  7,3 7,3  -0,13 

Zink [Zn] µg/l  <10 <7  -0,08  <10 <7  -0,08  54 54  -0,01 
     
AROMATISCHE VERBINDINGEN 

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

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

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

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) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

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

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)    <0,77 (2,14)    <0,77 (2,14)  

     
PAK     

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

PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)    <0,00020 (11)    <0,00020 (11)  

     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14     0,14     0,14    

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

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

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

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

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

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

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02 
Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 

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

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42     0,42     0,42    

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)  

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

     
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

 



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

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

Watermonster  PB140 PB147 PB153 

Datum  31-8-2015 31-8-2015 1-9-2015 

Filterdiepte (m -mv)  1,70 - 2,70 1,70 - 2,70 1,70 - 2,70 

Datum van toetsing  11-9-2015 11-9-2015 11-9-2015 

     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Barium [Ba] µg/l  88 88  0,07  85 85  0,06  88 88  0,07 

Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 

Kobalt [Co] µg/l  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24 

Koper [Cu] µg/l  10 10  -0,08  6,8 6,8  -0,14  2,4 2,4  -0,21 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 

Lood [Pb] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

Nikkel [Ni] µg/l  6,3 6,3  -0,14  4,3 4,3  -0,18  <3 <2  -0,22 

Zink [Zn] µg/l  <10 <7  -0,08  <10 <7  -0,08  <10 <7  -0,08 
     
AROMATISCHE VERBINDINGEN 

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

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

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

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) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

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

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)    <0,77 (2,14)    <0,77 (2,14)  

     
PAK     

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

PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)    <0,00020 (11)    <0,00020 (11)  

     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14     0,14     0,14    

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

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

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

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

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

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

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02 
Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 

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

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42     0,42     0,42    

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)  

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

     
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

 



   Bijlage 3 
 

Projectcode: B14.5859 

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

Watermonster  PB159 PB168 

Datum  18-6-2015 18-6-2015 

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

Datum van toetsing  26-6-2015 26-6-2015 

    

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    
METALEN    

Barium [Ba] µg/l  210 210  0,28  300 300  0,43 

Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 

Kobalt [Co] µg/l  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24 

Koper [Cu] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 

Lood [Pb] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22 

Zink [Zn] µg/l  <10 <7  -0,08  <10 <7  -0,08 
    
AROMATISCHE VERBINDINGEN 

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

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

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

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) µg/l   <0,21  0   <0,21  0 

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

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)    <0,77 (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)  

    
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14     0,14    

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

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

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

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

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

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

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02 
Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0 

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

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42     0,42    

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)  

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

    
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)  

Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 
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Projectcode: B14.5859 

 
 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
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 2.0.0 - 

 
 
 

Tabel 8: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  
   
METALEN   

Barium [Ba] µg/l  50 200  625 

Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 

Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 
Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 

Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 

Zink [Zn] µg/l  65 24  800 

   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Tolueen µg/l  7   1000 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  

   
PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

   
OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) µg/l  50   600 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4. 

Verkennend waterbodemonderzoek
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www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

H. van der Donk

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ

Uw projectnummer : B14.5859

ALcontrol rapportnummer : 12153022, versienummer: 1

Rotterdam, 22-06-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

B14.5859. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem

(AS3000)

WB01 WB01

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 44.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S 0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gloeirest % vd DS  94.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S 32

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 100

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 8.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <1.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 61
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.03

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S <0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.04
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S <0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.229
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem

(AS3000)

WB01 WB01

Analyse Eenheid Q 001     

PCB 180 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

p,p-DDT µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDD µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDD µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDE µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDE µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds S 4.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

aldrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dieldrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

endrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds  2.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

isodrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som aldrin/dieldrin (0.7

factor)

µg/kgds  1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

telodrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gamma-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

delta-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds S 2.8
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

heptachloor µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

endosulfansulfaat µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-chloordaan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-chloordaan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

Som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  16.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds  14.7
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem

(AS3000)

WB01 WB01

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <35
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Waterbodem (AS3000) Waterbodem: Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan ISO-11465 en

gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 ). AS3000-waterbodem: conform AS3210-1

en conform NEN-EN 12880

gewicht artefacten Waterbodem (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709

organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2 en gelijkwaardig aan NEN 5754

gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879

min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3

barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Waterbodem (AS3000) Idem

kobalt Waterbodem (AS3000) Idem

koper Waterbodem (AS3000) Idem

kwik Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950, ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN-ISO 16772

lood Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem

nikkel Waterbodem (AS3000) Idem

zink Waterbodem (AS3000) Idem

naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5

fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem

antraceen Waterbodem (AS3000) Idem

fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem

chryseen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

hexachloorbenzeen Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1

PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7

PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

o,p-DDT Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1

p,p-DDT Waterbodem (AS3000) Idem

som DDT (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

o,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem

p,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem

som DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

o,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem

p,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem

som DDE (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

aldrin Waterbodem (AS3000) Idem
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

dieldrin Waterbodem (AS3000) Idem

endrin Waterbodem (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7

factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

isodrin Waterbodem (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMSMS

telodrin Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1

alpha-HCH Waterbodem (AS3000) Idem

beta-HCH Waterbodem (AS3000) Idem

gamma-HCH Waterbodem (AS3000) Idem

delta-HCH Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-2

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

heptachloor Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1

cis-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem

trans-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Waterbodem (AS3000) Idem

hexachloorbutadieen Waterbodem (AS3000) Idem

endosulfansulfaat Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-2

trans-chloordaan Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1

cis-chloordaan Waterbodem (AS3000) Idem

som chloordaan (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

Som

organochloorbestrijdingsmiddelen

(0.7 factor) waterbodem

Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som

organochloorbestrijdingsmiddelen

(0.7 factor) landbodem

Waterbodem (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) Conform prestatieblad 3210-6 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5376634 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

001 Y5376638 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

001 Y5376635 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

001 Y5376626 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

001 Y5376621 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

001 Y5376632 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

001 Y5376630 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

001 Y5376629 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

001 Y5376631 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  

001 Y5376641 11-06-2015 11-06-2015 ALC201  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

C. Seekles

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ

Uw projectnummer : B14.5859

ALcontrol rapportnummer : 12178609, versienummer: 1

Rotterdam, 31-08-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

B14.5859. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 13 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem

(AS3000)

WB02 WB02

002 Waterbodem

(AS3000)

WB03 WB03

003 Waterbodem

(AS3000)

WB04 WB04

004 Waterbodem

(AS3000)

WB05 WB05

005 Waterbodem

(AS3000)

WB06 WB06

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 44.4
 

43.5
 

40.5
 

48.3
 

40.9
 

gewicht artefacten g S 0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.3
 

7.2
 

8.1
 

5.7
 

6.2
 

gloeirest % vd DS  92.9
 

90.5
 

89.3
 

92.1
 

91.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S 26

 
33

 
37

 
32

 
33

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 160

 
200

 
260

 
210

 
190

 

cadmium mg/kgds S 0.42
 

0.53
 

0.67
 

0.51
 

0.40
 

kobalt mg/kgds S 9.5
 

13
 

13
 

12
 

11
 

koper mg/kgds S 19
 

26
 

29
 

23
 

23
 

kwik mg/kgds S 0.05
 

0.07
 

0.09
 

0.09
 

0.06
 

lood mg/kgds S 20
 

32
 

38
 

26
 

23
 

molybdeen mg/kgds S <1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

nikkel mg/kgds S 31
 

37
 

39
 

38
 

35
 

zink mg/kgds S 91
 

120
 

140
 

130
 

99
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.03

 
<0.03

 
<0.03

 
<0.03

 
<0.03

 

fenantreen mg/kgds S <0.03
 

0.16
 

0.12
 

<0.03
 

0.04
 

antraceen mg/kgds S <0.03
 

0.06
 

0.04
 

<0.03
 

<0.03
 

fluoranteen mg/kgds S 0.05
 

0.84
 

0.50
 

0.05
 

0.07
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.03
 

0.43
 

0.17
 

<0.03
 

<0.03
 

chryseen mg/kgds S <0.03
 

0.42
 

0.22
 

<0.03
 

<0.03
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.03
 

0.32
 

0.15
 

<0.03
 

<0.03
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.03
 

0.43
 

0.19
 

<0.03
 

<0.03
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.03
 

0.30
 

0.16
 

<0.03
 

<0.03
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.03
 

0.35
 

0.18
 

<0.03
 

<0.03
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.239
1)

3.331
1)

1.751
1)

0.239
1)

0.278
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
<1

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem

(AS3000)

WB02 WB02

002 Waterbodem

(AS3000)

WB03 WB03

003 Waterbodem

(AS3000)

WB04 WB04

004 Waterbodem

(AS3000)

WB05 WB05

005 Waterbodem

(AS3000)

WB06 WB06

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
<1

 
<1

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

1.1
 

1.5
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

1.4
 

1.5
 

1.3
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

6
1)

6.5
1)

5.5
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
<1

 
 

 

p,p-DDT µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

<1
 

 
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

1.4
1)

 
 

o,p-DDD µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

<1
 

 
 

p,p-DDD µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

1.1
 

 
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

1.8
1)

 
 

o,p-DDE µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

<1
 

 
 

p,p-DDE µg/kgds S 5.7
 

 
 

 
 

<1
 

 
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 6.4
1)

 
 

 
 

1.4
1)

 
 

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds S 9.2
1)

 
 

 
 

4.6
1)

 
 

aldrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

<1
 

 
 

dieldrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

<1
 

 
 

endrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

<1
 

 
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds  2.1
1)

 
 

 
 

2.1
1)

 
 

isodrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

<1
 

 
 

som aldrin/dieldrin (0.7

factor)

µg/kgds  1.4
1)

 
 

 
 

1.4
1)

 
 

telodrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

<1
 

 
 

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

<1
 

 
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

<1
 

 
 

gamma-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

<1
 

 
 

delta-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

<1
 

 
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds S 2.8
1)

 
 

 
 

2.8
1)

 
 

heptachloor µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

<1
 

 
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

<1
 

 
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

<1
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem

(AS3000)

WB02 WB02

002 Waterbodem

(AS3000)

WB03 WB03

003 Waterbodem

(AS3000)

WB04 WB04

004 Waterbodem

(AS3000)

WB05 WB05

005 Waterbodem

(AS3000)

WB06 WB06

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

1.4
1)

 
 

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

<1
 

 
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

<1
 

 
 

endosulfansulfaat µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

<1
 

 
 

trans-chloordaan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

<1
 

 
 

cis-chloordaan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

<1
 

 
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

1.4
1)

 
 

Som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  21.1
1)

 
 

 
 

16.5
1)

 
 

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds  19.7
1)

 
 

 
 

15.1
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  9

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  10
 

5
 

<5
 

<5
 

5
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  12
 

21
 

13
 

13
 

8
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  10
 

17
 

11
 

10
 

7
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 41
 

44
 

<35
 

<35
 

<35
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Waterbodem (AS3000) Waterbodem: Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan ISO-11465 en

gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 ). AS3000-waterbodem: conform AS3210-1

en conform NEN-EN 12880

gewicht artefacten Waterbodem (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Waterbodem (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2 en gelijkwaardig aan NEN 5754

gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879

min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3

barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Waterbodem (AS3000) Idem

kobalt Waterbodem (AS3000) Idem

koper Waterbodem (AS3000) Idem

kwik Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950, ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN-ISO 16772

lood Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem

nikkel Waterbodem (AS3000) Idem

zink Waterbodem (AS3000) Idem

naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5

fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem

antraceen Waterbodem (AS3000) Idem

fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem

chryseen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

hexachloorbenzeen Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1

PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7

PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

o,p-DDT Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1

p,p-DDT Waterbodem (AS3000) Idem

som DDT (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

o,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem

p,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem

som DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

o,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem

p,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem

som DDE (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

aldrin Waterbodem (AS3000) Idem

dieldrin Waterbodem (AS3000) Idem

endrin Waterbodem (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7

factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

isodrin Waterbodem (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMSMS

telodrin Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1

alpha-HCH Waterbodem (AS3000) Idem

beta-HCH Waterbodem (AS3000) Idem

gamma-HCH Waterbodem (AS3000) Idem

delta-HCH Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-2

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

heptachloor Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1

cis-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem

trans-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Waterbodem (AS3000) Idem

hexachloorbutadieen Waterbodem (AS3000) Idem

endosulfansulfaat Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-2

trans-chloordaan Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1

cis-chloordaan Waterbodem (AS3000) Idem

som chloordaan (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

Som

organochloorbestrijdingsmiddelen

(0.7 factor) waterbodem

Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som

organochloorbestrijdingsmiddelen

(0.7 factor) landbodem

Waterbodem (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) Conform prestatieblad 3210-6 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram Waterbodem (AS3000) DIN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5422934 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

001 Y5422962 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

001 Y5422968 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

001 Y5422966 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

001 Y5422959 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

001 Y5422964 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

001 Y5422965 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

001 Y5422940 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

001 Y5422958 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

001 Y5422951 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

002 Y5422938 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

002 Y5422878 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

002 Y5422961 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

002 Y5422863 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

002 Y5422937 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y5422877 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

002 Y5422949 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

002 Y5422932 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

002 Y5422963 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

002 Y5422960 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

003 Y5422967 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

003 Y5422982 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

003 Y5422865 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

003 Y5422978 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

003 Y5422864 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

003 Y5422971 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

003 Y5422862 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

003 Y5422870 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

003 Y5422981 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

003 Y5422957 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

004 Y5422970 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

004 Y5422874 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

004 Y5422875 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

004 Y5422873 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

004 Y5422866 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

004 Y5422876 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

004 Y5422818 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

004 Y5422861 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

004 Y5422872 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

004 Y5422907 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

005 Y5422969 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

005 Y5422979 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

005 Y5422976 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

005 Y5422921 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

005 Y5422871 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

005 Y5422972 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

005 Y5422987 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

005 Y5422822 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

005 Y5422984 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  

005 Y5422869 24-08-2015 24-08-2015 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie
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De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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  Bijlage 4 
 

Projectcode: B14.5859 

 

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

Analysemonster WB01 

Certificaatcode 12153022 

Datum 11-6-2015 

Traject (cm-mv) 0-50 
Humus (% ds) 3,4 

Lutum (% ds) 32 

Datum van toetsing 14-9-2015 

Bodemklasse monster   Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Verspreidbaar 

   T1 T3 T5 

      
METALEN      

Barium [Ba] 100 mg/kg ds ----- -----  

Cadmium [Cd] < 0,2 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW 

Kobalt [Co] 8,4 mg/kg ds <=AW <=AW  

Koper [Cu] 13 mg/kg ds <=AW <=AW  
Kwik [Hg] < 0,05 mg/kg ds <=AW <=AW  

Lood [Pb] 15 mg/kg ds <=AW <=AW  

Molybdeen [Mo] < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  

Nikkel [Ni] 25 mg/kg ds <=AW <=AW  

Zink [Zn] 61 mg/kg ds <=AW <=AW  

      
PAK      

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,229 mg/kg ds    

      
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

     

PCB 28 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 52 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 101 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 118 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 138 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 153 < 1 µg/kg ds  <=AW  
PCB 180 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB (som 7)  µg/kg ds <=AW <=AW  

PCB (7) (som, 0.7 factor) 4,9 µg/kg ds    

Hexachloorbenzeen (HCB) < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  

Chloorbenzenen (som)  ug/kg  <=AW  
      
OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

     

Minerale olie (totaal) < 35 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW 

      
OVERIG      

Gloeirest 94,4 % ds    

Aard artefacten  -    

Artefacten  g    

Droge stof 44,6 % w/w ----- ----- ----- 

meersoorten PAF organische 
verbindingen 

 %   <=MW_AW 

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW 

      
BESTRIJDINGSMIDDELEN      

alfa-HCH < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  
beta-HCH < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  

gamma-HCH < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  

delta-HCH < 1 µg/kg ds -----   

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)  µg/kg ds <=AW <=AW  

Hexachloorbutadieen < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  

Isodrin < 1 µg/kg ds  <=AW  
Telodrin < 1 µg/kg ds  <=AW  

Heptachloor < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  

Heptachloorepoxide  µg/kg ds <=AW <=AW  

Aldrin < 1 µg/kg ds  <=AW  

Dieldrin < 1 µg/kg ds  <=AW  
Endrin < 1 µg/kg ds  <=AW  

DDE (som)  µg/kg ds <=AW   

2,4-DDE (ortho, para-DDE) < 1 µg/kg ds    

4,4-DDE (para, para-DDE) < 1 µg/kg ds    

DDD (som)  µg/kg ds <=AW   



  Bijlage 4 
 

Projectcode: B14.5859 

Analysemonster WB01 

Certificaatcode 12153022 

Datum 11-6-2015 

Traject (cm-mv) 0-50 
Humus (% ds) 3,4 

Lutum (% ds) 32 

Datum van toetsing 14-9-2015 

Bodemklasse monster   Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Verspreidbaar 

2,4-DDD (ortho, para-DDD) < 1 µg/kg ds    

4,4-DDD (para, para-DDD) < 1 µg/kg ds    
DDT (som)  µg/kg ds <=AW   

2,4-DDT (ortho, para-DDT) < 1 µg/kg ds    

4,4-DDT (para, para-DDT) < 1 µg/kg ds    

alfa-Endosulfan < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  

Chloordaan (cis + trans)  µg/kg ds <=AW <=AW  

cis-Chloordaan < 1 µg/kg ds    
trans-Chloordaan < 1 µg/kg ds    

DDT/DDE/DDD (som)  µg/kg ds  <=AW  

HCHs (som, STI-tabel)  µg/kg ds  <=AW  

OCB (0,7 som, grond) 14,7 µg/kg ds    

OCB (0,7 som, waterbodem) 16,1 µg/kg ds    

DDT (som, 0.7 factor) 1,4 µg/kg ds    
DDD (som, 0.7 factor) 1,4 µg/kg ds    

DDE (som, 0.7 factor) 1,4 µg/kg ds    

Aldrin/Dieldrin (som, 0.7 factor) 1,4 µg/kg ds    

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) 4,2 µg/kg ds    

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa 2,1 µg/kg ds    
HCH (som, 0.7 factor) 2,8 µg/kg ds    

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor 1,4 µg/kg ds    

Chloordaan (som, 0.7 factor) 1,4 µg/kg ds    

trans-Heptachloorepoxide < 1 µg/kg ds    

Endosulfansulfaat < 1 µg/kg ds -----   

alfa-Heptachloorepoxide < 1 µg/kg ds    
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm  µg/kg ds  <=AW  

Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm  µg/kg ds <=AW   
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Projectcode: B14.5859 

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

Analysemonster WB02 

Certificaatcode 12178609 

Datum 24-8-2015 

Traject (cm-mv) 0-30 

Humus (% ds) 5,3 

Lutum (% ds) 26 
Datum van toetsing 14-9-2015 

Bodemklasse monster   Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Verspreidbaar 

   T1 T3 T5 

      
METALEN      

Barium [Ba] 160 mg/kg ds ----- -----  
Cadmium [Cd] 0,42 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW 

Kobalt [Co] 9,5 mg/kg ds <=AW <=AW  

Koper [Cu] 19 mg/kg ds <=AW <=AW  

Kwik [Hg] 0,05 mg/kg ds <=AW <=AW  

Lood [Pb] 20 mg/kg ds <=AW <=AW  
Molybdeen [Mo] < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  

Nikkel [Ni] 31 mg/kg ds <=AW <=AW  

Zink [Zn] 91 mg/kg ds <=AW <=AW  

      
PAK      

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,239 mg/kg ds    
      
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

     

PCB 28 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 52 < 1 µg/kg ds  <=AW  
PCB 101 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 118 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 138 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 153 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 180 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB (som 7)  µg/kg ds <=AW <=AW  
PCB (7) (som, 0.7 factor) 4,9 µg/kg ds    

Hexachloorbenzeen (HCB) < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  

Chloorbenzenen (som)  ug/kg  <=AW  

      
OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

     

Minerale olie (totaal) 41 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW 

      
OVERIG      

Gloeirest 92,9 % ds    
Aard artefacten 0 -    

Artefacten 0 g    

Droge stof 44,4 % w/w ----- ----- ----- 

meersoorten PAF organische 
verbindingen 

 %   <=MW_AW 

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW 

      
BESTRIJDINGSMIDDELEN      

alfa-HCH < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  

beta-HCH < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  

gamma-HCH < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  
delta-HCH < 1 µg/kg ds -----   

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)  µg/kg ds <=AW <=AW  

Hexachloorbutadieen < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  

Isodrin < 1 µg/kg ds  <=AW  

Telodrin < 1 µg/kg ds  <=AW  

Heptachloor < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  
Heptachloorepoxide  µg/kg ds <=AW <=AW  

Aldrin < 1 µg/kg ds  <=AW  

Dieldrin < 1 µg/kg ds  <=AW  

Endrin < 1 µg/kg ds  <=AW  

DDE (som)  µg/kg ds <=AW   
2,4-DDE (ortho, para-DDE) < 1 µg/kg ds    

4,4-DDE (para, para-DDE) 5,7 µg/kg ds    

DDD (som)  µg/kg ds <=AW   

2,4-DDD (ortho, para-DDD) < 1 µg/kg ds    
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Projectcode: B14.5859 

Analysemonster WB02 

Certificaatcode 12178609 

Datum 24-8-2015 

Traject (cm-mv) 0-30 
Humus (% ds) 5,3 

Lutum (% ds) 26 

Datum van toetsing 14-9-2015 

Bodemklasse monster   Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Verspreidbaar 

4,4-DDD (para, para-DDD) < 1 µg/kg ds    

DDT (som)  µg/kg ds <=AW   
2,4-DDT (ortho, para-DDT) < 1 µg/kg ds    

4,4-DDT (para, para-DDT) < 1 µg/kg ds    

alfa-Endosulfan < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  

Chloordaan (cis + trans)  µg/kg ds <=AW <=AW  

cis-Chloordaan < 1 µg/kg ds    

trans-Chloordaan < 1 µg/kg ds    
DDT/DDE/DDD (som)  µg/kg ds  <=AW  

HCHs (som, STI-tabel)  µg/kg ds  <=AW  

OCB (0,7 som, grond) 19,7 µg/kg ds    

OCB (0,7 som, waterbodem) 21,1 µg/kg ds    

DDT (som, 0.7 factor) 1,4 µg/kg ds    

DDD (som, 0.7 factor) 1,4 µg/kg ds    
DDE (som, 0.7 factor) 6,4 µg/kg ds    

Aldrin/Dieldrin (som, 0.7 factor) 1,4 µg/kg ds    

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) 9,2 µg/kg ds    

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa 2,1 µg/kg ds    

HCH (som, 0.7 factor) 2,8 µg/kg ds    
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor 1,4 µg/kg ds    

Chloordaan (som, 0.7 factor) 1,4 µg/kg ds    

trans-Heptachloorepoxide < 1 µg/kg ds    

Endosulfansulfaat < 1 µg/kg ds -----   

alfa-Heptachloorepoxide < 1 µg/kg ds    

Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm  µg/kg ds  <=AW  
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm  µg/kg ds <=AW   
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Projectcode: B14.5859 

Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

Analysemonster WB03 

Certificaatcode 12178609 

Datum 24-8-2015 

Traject (cm-mv) 0-40 

Humus (% ds) 7,2 

Lutum (% ds) 33 
Datum van toetsing 14-9-2015 

Bodemklasse monster   Klasse wonen Klasse A Verspreidbaar 

   T1 T3 T5 

      
METALEN      

Barium [Ba] 200 mg/kg ds ----- -----  
Cadmium [Cd] 0,53 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW 

Kobalt [Co] 13 mg/kg ds <=AW <=AW  

Koper [Cu] 26 mg/kg ds <=AW <=AW  

Kwik [Hg] 0,07 mg/kg ds <=AW <=AW  

Lood [Pb] 32 mg/kg ds <=AW <=AW  
Molybdeen [Mo] < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  

Nikkel [Ni] 37 mg/kg ds <=AW <=AW  

Zink [Zn] 120 mg/kg ds <=AW <=AW  

      
PAK      

PAK 10 VROM  mg/kg ds <=WO <A  
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 3,331 mg/kg ds    

      
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

     

PCB 28 < 1 µg/kg ds  <=AW  
PCB 52 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 101 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 118 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 138 1,1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 153 1,4 µg/kg ds  <=AW  

PCB 180 < 1 µg/kg ds  <=AW  
PCB (som 7)  µg/kg ds <=AW <=AW  

PCB (7) (som, 0.7 factor) 6 µg/kg ds    

      
OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

     

Minerale olie (totaal) 44 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW 

      
OVERIG      

Gloeirest 90,5 % ds    

Aard artefacten 0 -    
Artefacten 0 g    

Droge stof 43,5 % w/w ----- ----- ----- 

meersoorten PAF organische 
verbindingen 

 %   <=MW_AW 

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW 
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Projectcode: B14.5859 

Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

Analysemonster WB04 

Certificaatcode 12178609 

Datum 24-8-2015 

Traject (cm-mv) 0-40 

Humus (% ds) 8,1 

Lutum (% ds) 37 
Datum van toetsing 14-9-2015 

Bodemklasse monster   Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Verspreidbaar 

   T1 T3 T5 

      
METALEN      

Barium [Ba] 260 mg/kg ds ----- -----  
Cadmium [Cd] 0,67 mg/kg ds <=WO <A <=MW_AW 

Kobalt [Co] 13 mg/kg ds <=AW <=AW  

Koper [Cu] 29 mg/kg ds <=AW <=AW  

Kwik [Hg] 0,09 mg/kg ds <=AW <=AW  

Lood [Pb] 38 mg/kg ds <=AW <=AW  
Molybdeen [Mo] < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  

Nikkel [Ni] 39 mg/kg ds <=AW <=AW  

Zink [Zn] 140 mg/kg ds <=AW <=AW  

      
PAK      

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 1,751 mg/kg ds    
      
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

     

PCB 28 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 52 < 1 µg/kg ds  <=AW  
PCB 101 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 118 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 138 1,5 µg/kg ds  <=AW  

PCB 153 1,5 µg/kg ds  <=AW  

PCB 180 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB (som 7)  µg/kg ds <=AW <=AW  
PCB (7) (som, 0.7 factor) 6,5 µg/kg ds    

      
OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

     

Minerale olie (totaal) < 35 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW 

      
OVERIG      

Gloeirest 89,3 % ds    

Aard artefacten 0 -    

Artefacten 0 g    
Droge stof 40,5 % w/w ----- ----- ----- 

meersoorten PAF organische 
verbindingen 

 %   <=MW_AW 

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW 
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Projectcode: B14.5859 

Tabel 5: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

Analysemonster WB05 

Certificaatcode 12178609 

Datum 24-8-2015 

Traject (cm-mv) 0-40 

Humus (% ds) 5,7 

Lutum (% ds) 32 
Datum van toetsing 14-9-2015 

Bodemklasse monster   Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Verspreidbaar 

   T1 T3 T5 

      
METALEN      

Barium [Ba] 210 mg/kg ds ----- -----  
Cadmium [Cd] 0,51 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW 

Kobalt [Co] 12 mg/kg ds <=AW <=AW  

Koper [Cu] 23 mg/kg ds <=AW <=AW  

Kwik [Hg] 0,09 mg/kg ds <=AW <=AW  

Lood [Pb] 26 mg/kg ds <=AW <=AW  
Molybdeen [Mo] < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  

Nikkel [Ni] 38 mg/kg ds <=AW <=AW  

Zink [Zn] 130 mg/kg ds <=AW <=AW  

      
PAK      

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,239 mg/kg ds    
      
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

     

PCB 28 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 52 < 1 µg/kg ds  <=AW  
PCB 101 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 118 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 138 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 153 1,3 µg/kg ds  <=AW  

PCB 180 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB (som 7)  µg/kg ds <=AW <=AW  
PCB (7) (som, 0.7 factor) 5,5 µg/kg ds    

Hexachloorbenzeen (HCB) < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  

Chloorbenzenen (som)  ug/kg  <=AW  

      
OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

     

Minerale olie (totaal) < 35 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW 

      
OVERIG      

Gloeirest 92,1 % ds    
Aard artefacten 0 -    

Artefacten 0 g    

Droge stof 48,3 % w/w ----- ----- ----- 

meersoorten PAF organische 
verbindingen 

 %   <=MW_AW 

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW 

      
BESTRIJDINGSMIDDELEN      

alfa-HCH < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  

beta-HCH < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  

gamma-HCH < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  
delta-HCH < 1 µg/kg ds -----   

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)  µg/kg ds <=AW <=AW  

Hexachloorbutadieen < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  

Isodrin < 1 µg/kg ds  <=AW  

Telodrin < 1 µg/kg ds  <=AW  

Heptachloor < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  
Heptachloorepoxide  µg/kg ds <=AW <=AW  

Aldrin < 1 µg/kg ds  <=AW  

Dieldrin < 1 µg/kg ds  <=AW  

Endrin < 1 µg/kg ds  <=AW  

DDE (som)  µg/kg ds <=AW   
2,4-DDE (ortho, para-DDE) < 1 µg/kg ds    

4,4-DDE (para, para-DDE) < 1 µg/kg ds    

DDD (som)  µg/kg ds <=AW   

2,4-DDD (ortho, para-DDD) < 1 µg/kg ds    
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Projectcode: B14.5859 

Analysemonster WB05 

Certificaatcode 12178609 

Datum 24-8-2015 

Traject (cm-mv) 0-40 
Humus (% ds) 5,7 

Lutum (% ds) 32 

Datum van toetsing 14-9-2015 

Bodemklasse monster   Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Verspreidbaar 

4,4-DDD (para, para-DDD) 1,1 µg/kg ds    

DDT (som)  µg/kg ds <=AW   
2,4-DDT (ortho, para-DDT) < 1 µg/kg ds    

4,4-DDT (para, para-DDT) < 1 µg/kg ds    

alfa-Endosulfan < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  

Chloordaan (cis + trans)  µg/kg ds <=AW <=AW  

cis-Chloordaan < 1 µg/kg ds    

trans-Chloordaan < 1 µg/kg ds    
DDT/DDE/DDD (som)  µg/kg ds  <=AW  

HCHs (som, STI-tabel)  µg/kg ds  <=AW  

OCB (0,7 som, grond) 15,1 µg/kg ds    

OCB (0,7 som, waterbodem) 16,5 µg/kg ds    

DDT (som, 0.7 factor) 1,4 µg/kg ds    

DDD (som, 0.7 factor) 1,8 µg/kg ds    
DDE (som, 0.7 factor) 1,4 µg/kg ds    

Aldrin/Dieldrin (som, 0.7 factor) 1,4 µg/kg ds    

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) 4,6 µg/kg ds    

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa 2,1 µg/kg ds    

HCH (som, 0.7 factor) 2,8 µg/kg ds    
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor 1,4 µg/kg ds    

Chloordaan (som, 0.7 factor) 1,4 µg/kg ds    

trans-Heptachloorepoxide < 1 µg/kg ds    

Endosulfansulfaat < 1 µg/kg ds -----   

alfa-Heptachloorepoxide < 1 µg/kg ds    

Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm  µg/kg ds  <=AW  
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm  µg/kg ds <=AW   
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Projectcode: B14.5859 

Tabel 6: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

Analysemonster WB06 

Certificaatcode 12178609 

Datum 24-8-2015 

Traject (cm-mv) 0-40 

Humus (% ds) 6,2 

Lutum (% ds) 33 
Datum van toetsing 14-9-2015 

Bodemklasse monster   Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Verspreidbaar 

   T1 T3 T5 

      
METALEN      

Barium [Ba] 190 mg/kg ds ----- -----  
Cadmium [Cd] 0,40 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW 

Kobalt [Co] 11 mg/kg ds <=AW <=AW  

Koper [Cu] 23 mg/kg ds <=AW <=AW  

Kwik [Hg] 0,06 mg/kg ds <=AW <=AW  

Lood [Pb] 23 mg/kg ds <=AW <=AW  
Molybdeen [Mo] < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  

Nikkel [Ni] 35 mg/kg ds <=AW <=AW  

Zink [Zn] 99 mg/kg ds <=AW <=AW  

      
PAK      

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,278 mg/kg ds    
      
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

     

PCB 28 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 52 < 1 µg/kg ds  <=AW  
PCB 101 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 118 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 138 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 153 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB 180 < 1 µg/kg ds  <=AW  

PCB (som 7)  µg/kg ds <=AW <=AW  
PCB (7) (som, 0.7 factor) 4,9 µg/kg ds    

      
OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

     

Minerale olie (totaal) < 35 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW 

      
OVERIG      

Gloeirest 91,5 % ds    

Aard artefacten 0 -    

Artefacten 0 g    
Droge stof 40,9 % w/w ----- ----- ----- 

meersoorten PAF organische 
verbindingen 

 %   <=MW_AW 

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW 
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Projectcode: B14.5859 

 
 
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : A 
8,88 : B 
8,88 : Nooit toepasbaar 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 
 
 
 

Tabel 7: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T1) 

    AW   WO   IND   I  

   
METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 

   
OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 

   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   

alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 
beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 

gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003    

Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 
Aldrin mg/kg ds     0,32 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 
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Projectcode: B14.5859 

Tabel 8: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T3) 

    ETW   AW   A   B  

   
METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  4,3 0,6 4 14 

Kobalt [Co] mg/kg ds  130 15 25 240 

Koper [Cu] mg/kg ds  113 40 96 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  4,8 0,15 1,2 10 

Lood [Pb] mg/kg ds  308 50 138 580 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  105 1,5 5 200 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  100 35 50 210 

Zink [Zn] mg/kg ds  430 140 563 2000 

   
PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,5 9 40 

   
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB 28 mg/kg ds   0,0015 0,014  

PCB 52 mg/kg ds   0,002 0,015  

PCB 101 mg/kg ds   0,0015 0,023  

PCB 118 mg/kg ds   0,0045 0,016  

PCB 138 mg/kg ds   0,004 0,027  
PCB 153 mg/kg ds   0,0035 0,033  

PCB 180 mg/kg ds   0,0025 0,018  

PCB (som 7) mg/kg ds   0,02 0,139 1 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds   0,0085 0,044  

Chloorbenzenen (som) mg/kg ds   2  30 

   
OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds   190 1250 5000 

   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   
alfa-HCH mg/kg ds   0,001 0,0012  

beta-HCH mg/kg ds   0,002 0,0065  

gamma-HCH mg/kg ds   0,003 0,003  

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds   0,015 0,015 4 

Hexachloorbutadieen mg/kg ds   0,003 0,0075  
Isodrin mg/kg ds   0,001   

Telodrin mg/kg ds   0,0005   

Heptachloor mg/kg ds   0,0007 0,004 4 

Heptachloorepoxide mg/kg ds   0,002 0,004 4 

Aldrin mg/kg ds   0,0008 0,0013  

Dieldrin mg/kg ds   0,008 0,008  
Endrin mg/kg ds   0,0035 0,0035  

alfa-Endosulfan mg/kg ds   0,0009 0,0021 4 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds   0,002  4 

DDT/DDE/DDD (som) mg/kg ds   0,3 0,3 4 

HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds   0,01 0,01 2 

Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds   0,4   
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Tabel 9: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T5) 

    AW   MW per   I  

   
METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 7,5 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15  190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40  190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15  36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50  530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5  190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35  100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140  720 

   
PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5  40 

   
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02  1 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085  2 

   
OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 3000 5000 

   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   

alfa-HCH mg/kg ds  0,001  17 

beta-HCH mg/kg ds  0,002  1,6 
gamma-HCH mg/kg ds  0,003  1,2 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015  4 

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003   

Heptachloor mg/kg ds  0,0007  4 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002  4 

Aldrin mg/kg ds    0,32 
alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009  4 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002  4 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 5. 

Asfaltonderzoek en indicatief onderzoek hergebruiksmogelijkheden 
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Bijlage 5
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getekend volgens NEN 5104

Bijlage 5

Boring: B001
Datum: 14-09-2015
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Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
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VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

C. Seekles

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ

Uw projectnummer : B14.5859

ALcontrol rapportnummer : 12178622, versienummer: 1

Rotterdam, 01-09-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

B14.5859. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt ASF01 ASF01

002 Asfalt ASF02 ASF02

003 Asfalt ASF03 ASF03

004 Asfalt ASF04 ASF04

005 Asfalt ASF05 ASF05

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

UITLOGING
laagdikte bepaling volgs.

RAW 152(2000)

- Q zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAKMARKER (teerhoudend) - Q ja

 
ja

 
ja

 
ja

 
ja

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

laagdikte bepaling volgs. RAW

152(2000)

Asfalt Conform RAW proef 152 (2000)

PAKMARKER (teerhoudend) Asfalt Eigen methode

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 L2175431 24-08-2015 24-08-2015 ALC211  

002 L2175430 24-08-2015 24-08-2015 ALC211  

003 L2175433 24-08-2015 24-08-2015 ALC211  

004 L2175434 24-08-2015 24-08-2015 ALC211  

005 L2175432 24-08-2015 24-08-2015 ALC211  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

H. van der Donk

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ

Uw projectnummer : B14.5859

ALcontrol rapportnummer : 12181411, versienummer: 1

Rotterdam, 09-09-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

B14.5859. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt MMASF01 ASF01 0-0,4 ASF02 0-0,3 ASF03 0-0,4 ASF04 0-0,5 ASF05 0-0,5

002 Asfalt MMASF02 ASF01 0,4-5,4 ASF02 0,3-4,9 ASF03 0,4-4,8 ASF04 0,5-4,5 ASF05 0,5-4,9

003 Asfalt MMASF03 ASF01 5,4-11,9 ASF02 4,9-15,3 ASF03 4,8-16,8 ASF04 4,5-14,6 ASF05 4,9-11,4

004 Asfalt MMASF04 ASF01 16,5-18,5 ASF03 20,9-24,5 ASF05 17,2-19

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

Malen asfalt -   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Malen asfalt -  Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

 
 

Malen asfalt -   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  99.0
 

99.4
 

99.3
 

95.9
 

 
 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <1

 
<1

 
<1

 
<1

 
 

 

antraceen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

6.5
 

 
 

fenantreen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

18
 

 
 

fluoranteen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

30
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

11
 

 
 

chryseen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

9.8
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

8.8
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

4.4
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

4.5
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

4.8
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q <10
 

<10
 

<10
 

98
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Asfalt Conform NEN-ISO 11465 / CMA 2/II/A.1

naftaleen Asfalt Conform NEN 7331

antraceen Asfalt Idem

fenantreen Asfalt Idem

fluoranteen Asfalt Idem

benzo(a)antraceen Asfalt Idem

chryseen Asfalt Idem

benzo(a)pyreen Asfalt Idem

benzo(ghi)peryleen Asfalt Idem

benzo(k)fluoranteen Asfalt Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Asfalt Idem

pak-totaal (10 van VROM) Asfalt Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 K1226254 01-09-2015 01-09-2015 ALC292  

002 K1226256 01-09-2015 01-09-2015 ALC292  

003 K1226255 01-09-2015 01-09-2015 ALC292  

004 K1226422 01-09-2015 01-09-2015 ALC292  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

H. van der Donk

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ

Uw projectnummer : B14.5859

ALcontrol rapportnummer : 12186110, versienummer: 1

Rotterdam, 21-09-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

B14.5859. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM28 MM28

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 71.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 40

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 290

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.49
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 19
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 29
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.07
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 31
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 48
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 120
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.076
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM28 MM28

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

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

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5512845 14-09-2015 14-09-2015 ALC201  

001 Y5512853 14-09-2015 14-09-2015 ALC201  

001 Y5512849 14-09-2015 14-09-2015 ALC201  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

H. van der Donk

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ

Uw projectnummer : B14.5859

ALcontrol rapportnummer : 12186207, versienummer: 1

Rotterdam, 21-09-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

B14.5859. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) SL01 SL01

Analyse Eenheid Q 001     

Malen van monstermateriaal -  #
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  89.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

UITLOGING
datum start   17-09-2015

 
 

 
 

 
 

 
 

 

schudtest LS=10   #
 

 
 

 
 

 
 

 
 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  <0.02

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds  0.06
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds  <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds  0.09
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds  <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds  0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds  <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  <0.20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds  <2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som (7) PCB µg/kgds  <14
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds  <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

UITLOGING
L/S ml/g  10.01
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

002 Diversen (vast) SLuitloog01 SLuitloog01

Analyse Eenheid Q 002     

EC na uitloging µS/cm Q 1116
 

 
 

 
 

 
 

 
 

eind pH na uitloging - Q 11.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

temperatuur t.b.v. pH °C  20.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

UITLOGING
L/S ml/g Q 10.00

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
antimoon mg/kgds Q <0.039

 
 

 
 

 
 

 
 

 

arseen mg/kgds Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

barium mg/kgds Q 0.69
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds Q <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chroom mg/kgds Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds Q <0.005
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

seleen mg/kgds Q <0.039
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tin mg/kgds Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vanadium mg/kgds Q 0.35
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
cyanide (vrij) mg/kgds Q <0.05

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cyanide (totaal) mg/kgds Q <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
Fluoride mg/kgds Q 7.1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

bromide mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloride mg/kgds Q 540
 

 
 

 
 

 
 

 
 

sulfaat mg/kgds Q 1900
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

GEMZ

B14.5859

12186207

14-09-2015

H. van der Donk

14-09-2015

21-09-2015

Blad 4 van 4

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Malen van monstermateriaal Diversen (vast) Eigen methode

droge stof Diversen (vast) Conform NEN-ISO 11465 / CMA 2/II/A.1

schudtest LS=10 Diversen (vast) Eigen methode

naftaleen Diversen (vast) Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS

fenantreen Diversen (vast) Idem

antraceen Diversen (vast) Idem

fluoranteen Diversen (vast) Idem

benzo(a)antraceen Diversen (vast) Idem

chryseen Diversen (vast) Idem

benzo(k)fluoranteen Diversen (vast) Idem

benzo(a)pyreen Diversen (vast) Idem

benzo(ghi)peryleen Diversen (vast) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Diversen (vast) Idem

pak-totaal (10 van VROM) Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)

PCB 28 Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)

PCB 52 Diversen (vast) Idem

PCB 101 Diversen (vast) Idem

PCB 118 Diversen (vast) Idem

PCB 138 Diversen (vast) Idem

PCB 153 Diversen (vast) Idem

PCB 180 Diversen (vast) Idem

som (7) PCB Diversen (vast) Idem

totaal olie C10 - C40 Diversen (vast) Eigen methode

EC na uitloging Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-ISO 7888

eind pH na uitloging Uitloging (mg/kg ds) Eluaat conform NEN-ISO 10523

antimoon Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885

arseen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

barium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

cadmium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

chroom Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

kobalt Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

koper Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

kwik Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 17852

lood Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885

molybdeen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

nikkel Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

seleen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

tin Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

vanadium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

zink Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

cyanide (vrij) Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 14403 / CMA 2/I/C2.3

cyanide (totaal) Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 14403

Fluoride Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 10304-1

bromide Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

chloride Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

sulfaat Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1240215 14-09-2015 14-09-2015 ALC291  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

H. van der Donk

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ

Uw projectnummer : B14.5859

ALcontrol rapportnummer : 12186208, versienummer: 1

Rotterdam, 21-09-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

B14.5859. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin

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

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) SL02 SL02

Analyse Eenheid Q 001     

Malen van monstermateriaal -  #
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  64.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

UITLOGING
datum start   17-09-2015

 
 

 
 

 
 

 
 

 

schudtest LS=10   #
 

 
 

 
 

 
 

 
 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  <0.02

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds  0.04
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds  <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds  0.09
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds  0.06
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds  0.08
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds  0.06
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  0.04
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  0.47
 

 
 

 
 

 
 

 
 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds  <2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som (7) PCB µg/kgds  <14
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds  <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

UITLOGING
L/S ml/g  10.00
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

002 Diversen (vast) SLuitloog02 SLuitloog02

Analyse Eenheid Q 002     

EC na uitloging µS/cm Q 1966
 

 
 

 
 

 
 

 
 

eind pH na uitloging - Q 11.76
 

 
 

 
 

 
 

 
 

temperatuur t.b.v. pH °C  20.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

UITLOGING
L/S ml/g Q 10.00

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
antimoon mg/kgds Q <0.039

1)
 

 
 

 
 

 
 

 

arseen mg/kgds Q <0.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

barium mg/kgds Q 0.79
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds Q <0.01
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

chroom mg/kgds Q <0.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds Q <0.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds Q <0.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds Q <0.005
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds Q <0.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds Q <0.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

seleen mg/kgds Q <0.039
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

tin mg/kgds Q <0.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

vanadium mg/kgds Q <0.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds Q <0.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
cyanide (vrij) mg/kgds Q <0.05

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cyanide (totaal) mg/kgds Q 0.06
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
Fluoride mg/kgds Q 5.3

 
 

 
 

 
 

 
 

 

bromide mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloride mg/kgds Q 1500
 

 
 

 
 

 
 

 
 

sulfaat mg/kgds Q 1300
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Malen van monstermateriaal Diversen (vast) Eigen methode

droge stof Diversen (vast) Conform NEN-ISO 11465 / CMA 2/II/A.1

schudtest LS=10 Diversen (vast) Eigen methode

naftaleen Diversen (vast) Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS

fenantreen Diversen (vast) Idem

antraceen Diversen (vast) Idem

fluoranteen Diversen (vast) Idem

benzo(a)antraceen Diversen (vast) Idem

chryseen Diversen (vast) Idem

benzo(k)fluoranteen Diversen (vast) Idem

benzo(a)pyreen Diversen (vast) Idem

benzo(ghi)peryleen Diversen (vast) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Diversen (vast) Idem

pak-totaal (10 van VROM) Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)

PCB 28 Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)

PCB 52 Diversen (vast) Idem

PCB 101 Diversen (vast) Idem

PCB 118 Diversen (vast) Idem

PCB 138 Diversen (vast) Idem

PCB 153 Diversen (vast) Idem

PCB 180 Diversen (vast) Idem

som (7) PCB Diversen (vast) Idem

totaal olie C10 - C40 Diversen (vast) Eigen methode

EC na uitloging Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-ISO 7888

eind pH na uitloging Uitloging (mg/kg ds) Eluaat conform NEN-ISO 10523

antimoon Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885

arseen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

barium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

cadmium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

chroom Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

kobalt Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

koper Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

kwik Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 17852

lood Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885

molybdeen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

nikkel Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

seleen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

tin Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

vanadium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

zink Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

cyanide (vrij) Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 14403 / CMA 2/I/C2.3

cyanide (totaal) Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 14403

Fluoride Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 10304-1

bromide Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

chloride Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

sulfaat Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1240214 14-09-2015 14-09-2015 ALC291  



   Bijlage 5 
 

Projectcode: B14.5859 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM28 

Certificaatcode   12186110 

Boring(en)   B001, B009, B017 

Traject (m -mv)   0,67 - 1,20 

Humus % ds 4,0 

Lutum % ds 40 
Datum van toetsing  23-9-2015 

   

     Meetw   GSSD   Index  

   
METALEN   

Barium [Ba] mg/kg ds  290 195 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,49 0,50 -0,01 

Kobalt [Co] mg/kg ds  19 13 -0,01 

Koper [Cu] mg/kg ds  29 25 -0,1 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,07 0,06 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  31 28 -0,05 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  48 34 -0,02 

Zink [Zn] mg/kg ds  120 95 -0,08 

   
PAK   

Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  

Chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01  

Fenanthreen mg/kg ds  0,01 0,01  
Fluorantheen mg/kg ds  0,01 0,01  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,076 -0,04 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,076   

   
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB 28 µg/kg ds  <1 <2  

PCB 52 µg/kg ds  <1 <2  

PCB 101 µg/kg ds  <1 <2  

PCB 118 µg/kg ds  <1 <2  

PCB 138 µg/kg ds  <1 <2  

PCB 153 µg/kg ds  <1 <2  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <2  

PCB (som 7) µg/kg ds   <12 -0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9   

   
OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 9 (6)  

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 9 (6)  

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 9 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 9 (6)  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <35 -0,03 

   
OVERIG   

Aard artefacten -  0   

Artefacten g  <1   
Droge stof % w/w  71,7 72,0 (6)  

 
 
 



   Bijlage 5 
 

Projectcode: B14.5859 

 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
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 2.0.0 - 

 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   
METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   
GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 6. 

Historisch onderzoek 

  

 



                                                                  Bijlage 6 

 

RESULTATEN HISTORISCH ONDERZOEK EN LOCATIEBEZOEK  

 

Algemeen 
Ten behoeve van de onderzoeksopzet is voor het plangebied de Wildeman te Zaltbommel door een 

medewerker van Verhoeven Milieutechniek B.V. een historisch onderzoek conform de NEN 5725- 

richtlijnen uitgevoerd. 

 

De historische informatie is verkregen van de opdrachtgever en de Omgevingsdienst Rivierenland 

(mevrouw M. Delfos, e-mail d.d. 17 maart 2015).  

 

Tevens zijn de websites www.watwaswaar.nl en www.bodemloket.nl en de Asbestkansenkaart van 

de Provincie Gelderland bekeken. Tevens is door de opdrachtgever de historische vragenlijst 

ingevuld. Alle beschikbare informatie is door een medewerker van Verhoeven Milieutechniek B.V. 

bestudeerd. 

 

Ter verificatie is een bezoek gebracht aan de locatie. Onderstaand wordt de verkregen informatie 

besproken. 

 

Locatiegegevens 

 

Algemeen 

De onderzoekslocatie betreft het toekomstige bedrijventerrein Wildeman II, die is gelegen tussen de 

Van Heemstraweg, Wildeman Weg en Van Heemstraweg Oost te Zaltbommel. De totale oppervlakte 

van de locatie bedraagt circa 17 hectare, rekening houdend dat het noordelijk en zuidelijk gedeelte 

van de locatie als één aaneengesloten gebied worden onderzocht.  

 

Voormalig / huidig bodemgebruik 

In het verleden is ter plaatse van Bommelsekade 3 een erf / agrarisch bedrijf aanwezig geweest, die 

reeds is gesloopt en gesaneerd. De locatie betreft momenteel een braakliggend gebied cq. 

grootschalig extensief weiland, die wordt doorkruist door de Bommelsekade.  

 

Toekomstig bodemgebruik 

In de toekomst wordt een bedrijventerrein (Wildeman II) gerealiseerd. 

 

Bouw en/of sloop vergunningen 

 

Bommelsekade 1 

 

Bouwvergunning 1954 

Door de gemeente Hurwenen is op 14 januari 1954 een vergunning verleend aan de heer C.E.M. van 

Doorn voor het bouwen van een tuinderswoning.  

 

Bouwvergunning 1973 

Door de gemeente Rossum is op 24 januari 1973 een vergunning verleend aan de heer C.E.M. van 

Doorn voor het bouwen van een loods. Als dakbedekking zijn a.e. golfplaten toegepast. 

 

Bouwvergunning 1964 

Door de gemeente Rossum is op 10 januari 1964 een vergunning verleend aan de heer C.E.M. van 

Doorn voor het verbouwen van een bedrijfsruimte. 

 

Bouwvergunning 1959 

Door de gemeente Rossum is op 6 augustus 1965 een vergunning verleend aan de heer C.E.M. van 

Doorn voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte. 

 

Bouwvergunning 1979 

Door de gemeente Rossum is op 12 april 1979 een vergunning verleend aan de heer C.E.M. van 

Doorn voor het verbouwen van een woning. 
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Bommelsekade 3 

 

Sloopvergunning 2008 

Door de gemeente Zaltbommel is op 12 augustus 2008 een vergunning tot het geheel slopen van een 

woonhuis-boerderij ter plaatse van de Bommelsekade 3 (sectie K, nummer 1143) verleend. Hierbij is 

een asbestinventarisatie bijgesloten, zie paragraaf ‘uitgevoerde bodemonderzoeken en/of –

saneringen’ voor de asbestinventarisatie (2008). 

 

Bommelsekade 18 

 

Bouwvergunning 1964 

Door de gemeente Zaltbommel is op 3 januari 1964 een vergunning verleend aan de heer H. van 

Ballegooijen voor de bouw van een tuinderskas (sectie K, nummer 134). 

 

Bouwvergunning 1972 

Door de gemeente Zaltbommel is op 10 februari 1972 een vergunning verleend aan N.V. Provinciale 

Geldersche Elektriciteits Maatschappij voor de bouw van bedieningsgebouv voor een onderstation 

met fundering voor een openluchtstation. 

 

Bouwvergunning 1973 

Door de gemeente Zaltbommel is op 23 juli 1973 een vergunning verleend aan N.V. Provinciale 

Geldersche Elektriciteits Maatschappij voor de bouw van een 150 kv hoogspanningslijn. 

 

Bouwvergunning 1977 

Door de gemeente Zaltbommel is op 1 september 1977 een vergunning verleend aan N.V. 

Provinciale Geldersche Elektriciteits Maatschappij voor de bouw van een transformatorhuisje (sectie 

K, nummer 73). 

 

Procedure 1977 

Door de gemeente Zaltbommel is op 16 juni 1977 een vergunning verleend aan N.V. Provinciale 

Geldersche Elektriciteits Maatchappij voor de  uitbreiding van het lijnenveld ten behoeve van de 

condensatorbatterij. 

 

Controlebezoek 1993 

Op 20 november 2003 is een controlebezoek uitgevoerd voor het kV onderstation aan de 

Bommelsekade ongenummerd in Zaltbommel. Uit het controlebezoek is gebleken dat de chemobox 

met olie is voorzien van een lekbak en de bovenzijde van de chemobox is helemaal afgesloten.  

De accuruimte is voorzien van een speciaal tegen zuren bestande vloer, de uitgang van de 

accuruimte is voorzien van een hoge stalen drempel. Het bezoek geeft geen aanleiding tot het maken 

van opmerkingen. 

 

Bouwvergunning 1989 

Door de gemeente Zaltbommel is op 10 januari 1989 een vergunning verleend aan N.V. Provinciale 

Geldersche Elektriciteits Maatschappij voor het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een 

transformatorhuisje. 

 

Bouwvergunning 2005 

Op 18 april 2005 is door NUON Assetmanagement een aanvraag om bouwvergunning ingediend 

voor het oprichten van een prefabruimte voor schakelapparatuur. 

 

Van Heemstraweg Oost 10 

 

Bouwvergunning 2012 

Door Dijktank Beheer B.V. is op 11 juli 2012 een aanvraag om een bouwvergunning ingediend voor 

het oprichten van een vulstation. 
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(Milieu)vergunningen 

 
Bommelsekade 1 

 

Controlebezoek 1993 

Op 18 februari 1993 is een controlebezoek uitgevoerd bij van Doorn Auto’s B.V.. Dit bezoek heeft 

plaatsgevonden naar aanleiding van een melding die over het bedrijf is ontvangen. Het betreft het 

opslaan van meer dan vijf autowrakken zonder dat hiervoor een afvalstoffenwet-vergunning is 

verleend. Uit het controlebezoek is gebleken dat het betreffende milieuvoorschrift niet wordt 

overtreden. 

 

Controlebezoek 1993 

Op 19 mei 1993 is een hercontrole uitgevoerd bij van Doorn Auto’s B.V..  De op 5 maart 1993 

geconstateerde afwijkingen zijn opgeheven. Aandachtspunt is het klein chemisch afval, dat moet 

worden afgegeven aan een erkend inzamelaar van klein chemisch afval. 

 

Controlebezoek 1995 

Op 5 maart 1995 is een controlebezoek uitgevoerd bij van Doorn Auto’s B.V.. tijdens het 

locatiebezoek is gebleken dat Van Doorn Auto's B.V. onder de werking van het "Besluit" valt en 

moet voldoen aan de bij het "Besluit" behorende voorschriften, deze moet worden ingediend. Verder 

is afgesproken met de dhr. Van Doorn dat het in de inrichting aanwezig vaatwerk met oliën e.d. in 

een vloeistofdichte bak zal worden geplaatst. 

 

Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen 1993 

Door van Doorn is op 9 maart 1993 een kennisgevingsformulier Besluit herstelinrichtingen voor 

motorvoertuigen Hinderwet ingediend. 

 

Milieuprestatieformulier 2001 

Door de gemeente Zaltbommel is op 26 oktober 2011 een milieuprestatieformulier ingevuld voor 

Van Doorn Auto’s B.V.. Het bedrijf scoort 16 punten en is hiermee een middenmoter. 

 

Controlebezoek 2001 

Op 26 oktober 2001 is een controlebezoek uitgevoerd bij Van Doorn Auto’s B.V.. Dit bezoek heeft 

plaatsgevonden in het kader van een integrale milieu-inspectie. Uit het controlebezoek is gebleken 

dat de olievaten niet boven lekbakken staan, autobanden worden niet door een daarvoor erkend 

bedrijf afgevoerd en afgiftebewijzen van bedrijfsafvalstoffen konden niet worden ingezien. Verder is 

de inrichting niet gewijzigd ten opzichte van de vergunde situatie. 

 

Controlebezoek 2002 

Op 8 maart 2002 is een hercontrole uitgevoerd bij Van Doorn Auto’s B.V.. Uit het controlebezoek is 

gebleken dat de olievaten inmiddels boven of in lekbakken worden opgeslagen. De bruikbare 

autobanden worden aan klanten verkocht. De overige autobanden (afvalstoffen) worden afgegeven 

aan een handelaar die de banden afvoert naar Polen. Autobanden dienen echter te worden afgegeven 

aan een erkend inzamelaar.  

 

Controlebezoek 2002 

Op 31 mei 2002 is een hercontrole uitgevoerd bij Van Doorn Auto’s B.V.. Uit het controlebezoek is 

gebleken dat alle tekortkomingen zijn opgelost. 
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Bommelsekade 3 

 

Hinderwetvergunning 1988 

Op 14 maart 1988 is aan de heer G.J. Quick een vergunning verleend ingevolge de hinderwet tot het 

oprichten of in werking hebben van een veehouderij en mestopslag aan de Bommelsekade 3. Er zijn 

voorschriften opgenomen voor de opslag en afvoer van mest, opslag van dieselolie in een 

bovengrondse tank en het aftappen van dieselolie door middel van een handpomp. 

 

Wet milieubeheer 2004 

Op 8 april 2004 is door het waterschap Rivierenland een verzoek om ontheffing van het stortverbod 

van artikel 10.2 ingevolge de Wet Milieubeheer voor het buiten een inrichting brengen van 

cresolenhoudende baggerspecie in het oostelijk deel van de Bommelerwaard (kenmerk: 

MPM1649/MW04.14476) gemeld aan het college van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Zaltbommel.  

 

Bommelsekade 18 

 

Revisievergunning 1993 

Door de gemeente Zaltbommel is op 21 juli 1993 een revisievergunning verleend aan NUON 

Assetmanagement voor het transformatorstation. 

 

Meldingsformulier 2005 

Door NUON Assetmanagement is op 10 augustus 2005 een meldingsformulier Wet Milieubeheer 

ingediend (150 kv schakelstation) bij de gemeente Zaltbommel. 

 

Uitgevoerde bodemonderzoeken en/of –saneringen 

 

Oriënterend bodemonderzoek 1993 

Door Heidemij Advies B.V. is in 1993 een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk: 

GE/365/05 d.d. 24 december 1993) ter plaatse van de Bommelsekade 1 (autowrakkenterreinen 

Gelderland).  

 

In de vaste bodem is plaatselijk, op een diepte van 0,3 - 0,7 m-mv een sterke verontreiniging met 

minerale olie aangetroffen. Tevens is een lichte verontreiniging met nikkel, polycyclische 

aromatische koolwaterstoffen (PAK) en extraheerbare organohalogeen verbindingen aangetoond. 

Tijdens het eerdere onderzoek is een lichte tot matige verontreiniging met lood en zink in de 

bovengrond geconstateerd.  

 

Het grondwater ter plekke bevat matig tot sterk verhoogde gehaltes aan minerale olie. Tevens zijn er 

licht tot matige verontreinigingen van koper, chroom, arseen, fenolen en aromaten aanwezig. Ook 

het eerdere BIO gaf aan, dat het grondwater sterk verontreinigd is met minerale olie.  

 

Bodemonderzoek 1996 

In 1996 is door Chemielinco een bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk: 96903 d.d. 4 december 

1996) ter plaatse van de Van Heemstraweg-Oost. Zowel in de ondergrond als in het grondwater zijn 

enkele licht verhoogde gehaltes aan verontreinigingen aangetroffen. 

 

Onderzoek partij vrijkomende grond 1998 

Door Fugro Milieu Consult is in 1998 een onderzoek verricht naar een partij vrijkomende grond 

(kenmerk: D-8075/120C d.d. 5 juni 1998) ter plaatse van de Bommelse kade 18 (sectie K, nummer 

64 en 600). Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het realiseren van een HUB ruimte. Uit de 

resultaten van het onderzoek blijkt dat in de onderzochte grond zintuiglijk en chemisch analytisch 

geen verontreinigingen aangetroffen. De grond is niet verontreinigd en mag vrij worden toegepast. 
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Bommelerwaard – oost (cresolenverontreiniging) 2000 

Door Tauw is een eindrapport historisch onderzoek ten behoeve van de cresolenverontreiniging in 

het oostelijk deel van de Bommelwaard (kenmerk: 3798402 d.d. 6 april 2000) opgesteld. In de jaren 

1995, 1996 en 1998 is onderzoek verricht van diverse waterbodems van A-watergangen. Vaak betrof 

het hierbij delen van watergangen. De bemonsteringen hebben zich met name gericht op de 

baggerlaag ofwel de sliblaag. Tussen de lengte van een mengmonstertraject en het cresolgehalte ligt 

geen relatie. In zowel lange als korte trajecten kunnen hoge en lagere gehalten worden aangetroffen.  

Uit de resultaten blijkt dat wanneer onderzoek verricht wordt op de aanwezigheid van cresolen er 

altijd cresolen worden aangetroffen. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat er geen gehalten onder 

de detectiegrens zijn aangetroffen. Op de bijgevoegde overzichtskaart in bijlage 2 van het onderzoek 

zijn de onderzoeksresultaten weergegeven. De streefwaarde (0,05 mg/kg d.s.) wordt overal 

overschreden. In een aantal watergangen wordt de interventiewaarde van de Wet bodembescherming 

en de Vierde Nota Waterhuishouding overschreden (> 5 mg/kg d.s.). De aanleiding voor het hele 

onderzoek is het achterstallige baggeronderhoud in dit deel van de Bommelerwaard. Binnen het 

onderzoek is getracht een sluitend antwoord te geven op de vraag waar de cresolen vandaan komen, 

hoe zij zich hebben verspreid en of de bronnen inmiddels gesloten zijn. Op deze vragen kan door 

gebrek aan gegevens geen goed en sluitend antwoord gegeven worden. Het (voormalig) gebruik van 

cresolhoudende bestrijdingsmiddelen en desinfectanten lijkt het antwoord maar dit kan niet hard 

gemaakt worden.  

 

Verder zijn tekeningen bijgevoegd met daarop de diverse locaties van de cresolenverontreinigingen 

en waterlopen in het oostelijk deel van de Bommelwaard. 

 

Diverse onderzoeken 2002 

Door Arcadis is augustus 2002 een milieukundig en bodemkundig / hydrologisch onderzoek 

uitgevoerd (kenmerk: 110632/OF2/028/000130/HB d.d. 29 augustus 2002) in het kader van de 

uitbreiding van het bedrijventerrein de Wildeman te Zaltbommel. Het onderzoek heeft betrekking op 

de Bommelsekade 5, 7/9, 8, 12, Veilingweg 29 en 35 en Van Heemstraweg Oost 12. Op de diverse 

onverdachte locaties zijn in de grond en in het grondwater maximaal lichte verontreinigingen 

aangetoond. De onderzochte waterbodems zijn ingedeeld in klasse 1 en/of 2. Na contra-expertise 

moeten de waterbodems op basis van cresolen worden ingedeeld in klasse 4. In de teeltlaag zijn 

maximaal lichte verontreinigingen vastgesteld. Ter plaatse van de verdachte locaties zijn sterke 

verontreinigingen met minerale olie vastgesteld en een overschrijding van de restconcentratienorm 

voor asbest. Verder zijn maximaal lichte verontreinigingen in de grond en in het grondwater 

aangetoond. 

 

Verkennend bodemonderzoek 2002 (Heksenkamp) 

Op de locatie van mondoor (Heksenkamp) is door Arcadis in 2002 een verkennend bodemonderzoek 

(kenmerk 110632/OF2/028/000130/hb d.d. 29 augustus 2002) verricht. Ter plaatse van het 

aangegeven gebied aan de heksenkamp voldoet de grondkwaliteit aan de zogenaamde 

achtergrondwaarde. Dit houdt in dat in het betreffende gebied alleen grond of zand mag worden 

toegepast die ook aan de achtergrondwaarde voldoet, het zogenaamde stand still beginsel.  

 

Praktijkproef cresolenhoudende onderhoudsspecie Bommelerwaard 2002 

Door waterschap Rivierenland is een praktijkproef uitgevoerd met betrekking tot cresolenhoudende 

onderhoudsspecie Bommelerwaard (d.d. oktober 2002). In het laboratoriumonderzoek is in zeven 

dagen een afname van het gehalte cresolen in baggerspecie gemeten van 34 tot 48%. Dit is gehaald 

in opstellingen waar de bagger niet is omgezet. Het gehalte is in zeven dagen nog niet lager dan de 

toetswaarde. Wel zijn de monsters al klasse 1. Na veertien dagen Is het gehalte cresolen afgenomen 

met 96%, van 12,8 naar 0,48 mg/kg. Het gehalte na veertien dagen ligt ver beneden de toetswaarde 

van 2,5 mg/kg. De resultaten van de praktijkproef bevestigen de resultaten van het laboratorium-

onderzoek. Op grond van de onderzoeksresultaten wordt aanbevolen om In overleg te treden met het 

bevoegd gezag om toestemming te verkrijgen voor het (binnen 20 m) op de kant zetten van 

cresolenhoudende baggerspecie. 
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Bodemonderzoek 2007 

Ten behoeve van de aanvraag om een bouwvergunning voor het oprichten van een vulstation wordt 

opgemerkt dat er geen onderzoek noodzakelijk is voor het perceel aan de Van Heemstraweg Oost 10. 

Hierbij is geen vermoeden van een ernstig geval van bodemverontreiniging en wordt verwezen naar 

een bodemonderzoek van 14 juni 2007. 

 

Diverse partijkeuringen 2007 

De partijkeuringen hebben betrekking op Valeton 8, die ruim buiten het onderzoeksgebied vallen. 

 

Bodeminformatie 2008 

Op 22 juli 2008 is per e-mail bodeminformatie verstrekt aan de heer W. Bosch omtrent de 

Bommelsekade 1-1a. 

 

Asbestinventarisatie 2008 

Door asbestinventarisatiebureau H.A.G. van Wijk is in 2008 een asbestinventarisatie (kenmerk: 

20030803 d.d. 23 april 2008) uitgevoerd ter plaatse van de Bommelsekade 3. Het onderzoek geeft 

aan dat er asbest in de gebouwen aanwezig is. In de kelder van de voormalige woning ligt op de 

vloer asbesthoudende vinyl. In de deel achter de woning wordt vlakke plaat aangetroffen tegen de 

muur. In de schuren worden een 4 tal deuren aangetroffen met dezelfde vlakke plaat al eerder 

genoemd. Op voormalige kalverenstal ligt asbesthoudende golfplaat. De veldschuur, stierenstal, 

pannenschuur, schuur in het veld en de houten schuur zijn allen voorzien van asbesthoudende 

golfplaat. In de kalverenstal ligt op de zolder een losse plaat asbest. Er wordt geadviseerd 

voorafgaand aan de sloop de aanwezige asbestbronnen te laten verwijderen 

 

Evaluatie sanering 2008 

Door Verhoeven Milieutechniek B.V. is een evaluatierapport (S08.571 d.d. 18 november 2008) 

opgesteld van de sanering van de puinverharding aan de Bommelsekade 3 te Zaltbommel. Het betrof 

een sanering van een met asbest verontreinigde puinverharding. In totaal is 1.759,76 ton met asbest 

verontreinigd puin ontgraven en afgevoerd naar Belas Asbestverwijdering b.v. te Uden 

(afvalstroomnummer 105628000022). Daarnaast is 1.626,10 ton verontreinigde grond ontgraven en 

afgevoerd naar de Grond- en reststoffenbank Zuid Nederland BV te Helvoirt (afvalstroomnummer 

107268000079). In de controlemonsters die zijn samengesteld van de uiteindelijke 

ontgravingsvakken zijn geen verhoogde gehalten voor asbest ten opzichte van de 

restconcentratienorm aangetoond. Op basis van de zintuiglijke waamemingen van de milieukundig 

begeleider en de analyseresultaten van de controlemonsters wordt geconcludeerd dat de met asbest 

verontreinigde puinverharding in voldoende mate is ontgraven. De sanering kan daarmee als 

afgerond worden beschouwd. 

 

Actualiserend bodemonderzoek 2009 

Door Agel Adviseurs is in 2009 een actualiserend bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk: 

20090018-01 d.d. 10 juli 2009) ter plaatse van het bedrijventerrein De Wildeman te Zaltbommel. 

Het onderzoek dient voor de actualisatie van het onderzoek van Arcadis uit 2002. Zintuiglijk zijn in 

de grond puinbijmengingen waargenomen. Tevens zijn asbestverdachte materialen waargenomen. In 

de bovengrond en in het grondwater zijn (hoofdzakelijk) maximaal lichte verontreinigingen 

aangetoond. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen. In het grondwater wordt 

barium boven de tussenwaarde en interventiewaarde aangetoond, het betreffen natuurlijk verhoogde 

achtergrondwaarden. 

 

Verkennend bodemonderzoek 2009 (Bossekamp 1) 

Door Agel Adviseurs is in 2009 een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: 20090018-01 d.d. 10 

juli 2009) uitgevoerd. In de bovengrond in dit deelgebied zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten 

aan metalen aangetroffen (barium, cadmium, kwik en molybdeen). In het grondwater zijn licht 

verhoogde gehalten aan barium aangetroffen alsmede een plaatselijk licht verhoogd gehaltes aan 

zink. Aanvullend onderzoek wordt niet nodig geacht. Op de belendende percelen is ook 

bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn opgenomen in bovengenoemde rapporten. Op 

aangrenzende percelen is geen sprake van ernstige bodemverontreiniging. 
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Archeologisch onderzoek 2009 

Door AWN West- en Midden Betuwe en Bommelerwaard is een archeologisch onderzoek verricht 

ter plaatse van de aansluiting van het wegtracé Wildemanweg en de Van Heemstraweg te 

Zaltbommel (kenmerk: onbekend d.d. oktober 2009). Hierbij zijn diverse materialen (aardewerk en 

bot) waargenomen. 

 

Archeologisch onderzoek 2010 

Door ADC ArcheoProjecten is in 2010 een (groot) onderzoek (kenmerk: 4079300 d.d. april 2010) 

verricht met betrekking tot archeologie (onder de zoden van Zaltbommel). Hieruit blijkt dat binnen 

de gemeente Zaltbommel zowel zichtbare als niet zichtbare overblijfselen zijn van de geschiedenis. 

 

Verkennend waterbodemonderzoek 2010 

Door Antea Group (voorheen Oranjewoud) is in opdracht van Waterschap Rivierenland in 2010 een 

verkennend waterbodemonderzoek (kenmerk: 197422 .d.d. 29 april 2010) uitgevoerd. Hiervoor zijn 

137 waterbodemtrajecten onderzocht. Hiervan zijn 126 trajecten verspreidbaar en 11 trajecten zijn 

niet verspreidbaar. In de asbestverdachte watergangen is analytisch geen asbest in de baggerspecie 

aangetoond. 

 

Verkennend bodemonderzoek 2010 

Door Agel Adviseurs is in 2010 een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: 20090018-03 d.d. 28 

juni 2010) uitgevoerd ter plaatse van de Bommelsekade 3 te Zaltbommel. Hierbij zijn mestopslagen 

(3 maal), gebouwen en puin (6 maal) en olietanks (3 maal) onderzocht. Zintuiglijk zijn tijdens de 

uitvoering van het veldwerk bij vrijwel alle boringen lichte tot matige bijmengingen met puin in de 

bovengrond aangetroffen. Verder is op het maaiveld asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

Analytisch blijkt dat in de grond en in het grondwater maximaal lichte verontreinigingen zijn 

vastgesteld. Geadviseerd is om een separaat op onderhavig onderzoek naar asbest in bodem uit te 

voeren. 

 

Onderzoek asbest in bodem 2010/2011 

Door Agel Adviseurs is in 2010 een verkennend onderzoek naar asbest (kenmerk: 20090018-03 d.d. 

13 jul 2010 en fase 1 en 2 d.d. 10 oktober 2011) uitgevoerd ter plaatse van de Bommelsekade 3 te 

Zaltbommel. In opdracht van Reco Milieu heeft Agel adviseurs op het perceel aan de Bommelsekade 

3 te Zaltbommel verdeeld over twee fasen een onderzoek naar asbest in bodem uitgevoerd. 

 

Recentelijk is op de locatie Bommelsekade 3 door Agel adviseurs een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd. Bij het verkennend onderzoek is geconstateerd dat er verspreid over de locatie zichtbaar 

delen asbestverdacht materiaal voorkomen. De locatie is momenteel in gebruik als akker en 

braakliggend. In het verleden was op de locatie een boerderij met erf en stallen gesitueerd. 

 

Bij de maaiveldinspectie is gebleken dat verspreid over het gehele braakliggend terrein 

asbestverdacht materiaal aanwezig is (homogeen verspreidt). Door de visueel aanwezige ruime 

hoeveelheid asbestverdacht materiaal op het maaiveld is geen volledige handpick-actie bij de 

maaiveld inspectie uitgevoerd. Uit de resultaten van het onderzoek asbest in bodem op de 

onderzoekslocatie blijkt dat ter plaatse van de ruimtelijke eenheden nauwelijks asbest in de bodem 

wordt aangetroffen. Dit in tegenstelling tot de aanwezige asbestverdachte materialen op maaiveld.  

 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat ter plaatse van de sleuven van de ruimtelijke eenheden 

geen asbest in de bodem aanwezig is met gehalten boven de interventie. De plaatselijk aanwezige 

gehalten aan asbest worden veroorzaakt door de fractie > 20 mm en bevat voornamelijk het type 

serpentijn en incidenteel amfibool (zeer plaatselijk). In de fijne fractie is geen asbest aangetoond. Op 

de locatie is geen sprake van een geval van ernstige verontreiniging met asbest in bodem. 

 
In opdracht van de gemeente Zaltbommel is voorafgaand aan de monstername door Reco Milieu 

B.V. een handpickactie uitgevoerd waarbij het gehele maaiveld ontdaan is van asbesthoudende 

restanten. De vrijgave hiervan is uitgevoerd door Flamant B.V. te Breda. 
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Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat over een groot deel van de locatie heterogeen verdeeld 

plaatselijk in de contactzone van de bodem (circa 0-0,5 m-mv) asbesthoudend materiaal voorkomt. 

Op één plaats is ook asbest in de ondergrond (0,8 tot 1,2 m-mv) aangetoond. Dit wijkt af van het 

overige beeld van de locatie. De gehalten aan asbest in de grond zijn met uitzondering van sleuf 

l.llB ruim beneden de interventiewaarde. De berekende concentraties asbest in grond worden  

veroorzaakt door asbesthoudend materiaal (plaatmateriaal van asbesthoudend cement met  

gemiddeld 10-15% chrysotiel en deels 2-5% crocidoliet, hechtgebonden) in de grove fractie (> 20  

mm). In de fijne fractie is geen asbest aangetoond. Het maaiveld is middels handpicking van  

asbestverdachte materialen binnen de looptijd van dit onderzoek ontdaan. De resultaten van het  

uitgevoerde onderzoek geven geen aanleiding tot het verrichten van verder onderzoek naar asbest in 

de bodem. Conform het protocol asbest in de Circulaire bodemsanering 2009 is er op basis van de  

standaard risicobeoordeling voor de genoemde sleuf l.llB sprake van een geval van ernstige  

bodemverontreiniging. Er is geen sprake van onaanvaardbare risico's zodat er geen sprake is van een  

spoedeisendheid voor saneren of het nemen van tijdelijke beschermingsmaatregelen.  

Bovengenoemd protocol geldt niet voor gevallen van asbestverontreiniging ontstaan na 1993. Voor  

dergelijke gevallen geldt de zogenaamde zorgplicht. 

 

Mailwisseling 3 maart 2011 Bommelsekade 3 (aanvulgrond) 

Op 3 maart 2011 is er per mail contact geweest tussen De saneringslocatie is, in 2008, na de sloop en 

de sanering aangevuld met grond uit het depot dat op de naastgelegen locatie aanwezig was. Deze 

grond is in overleg met Frans Pingen verwerkt en door hem bestempeld als gebiedseigen grond. Bij 

het aanvullen en het afwerken van het terrein is Verhoeven Milieutechniek BV niet aanwezig 

geweest. Het terrein is vervolgens aan de Gemeente opgeleverd, waarbij op maaiveld geen asbest is 

waargenomen. 

 

De eindbemonstering van de grondsanering is uitgevoerd door een externe gecertificeerde 

milieukundig begeleider. Zowel zintuiglijk als analytisch is geen asbest aangetoond in het 

ontgravingsvak. Alle verificatie grondmengmonsters lagen namelijk onder de restconcentratienorm. 

De sanering is derhalve in voldoende mate uitgevoerd en correct afgerond.  

 

Asbestinventarisatie 2011 

Door Asbest Totaal V.O.F. is in 2011 een asbestinventarisatie (kenmerk: 2011-A070 d.d. 15 maart 

2011) uitgevoerd ter plaatse van de Bommelsekade 3. Hieruit blijkt dat er 2 asbesthoudende 

toepassingen zijn aangetroffen. Het oppervlakte onderzoek geeft aan dat er asbesthoudende resten 

zijn aangetroffen, de hoeveelheid is niet vast te stellen omdat het voormalige bouwland en maaiveld 

erom heen nu gebruikt is voor agrarische doeleinden en diverse keren is bewerkt. 

 

Melding besluit bodemkwaliteit 2011 

Dor de gemeente Zaltbommel is op 2 november 2011 een melding (57175.0) verricht met het type 

werk schone grond voor de locatie Bommelsekade 3 (X: 147526 en Y: 423397). 

 

BUS-melding en BUS-evaluatie asbestsanering 2011/2012 

Door de gemeente is opdracht verstrekt aan Verhoeven Milieutechniek B.V. voor de milieukundige 

begeleiding ter plaatse van de Bommelsekade 3 (kenmerk: S11.1022/OFFSAN-1/GV d.d.  

1 november 2011). Voor de sanering is een BUS melding verricht (periode april 2012). Na afloop 

van de sanering is een evaluatie (GE029700393) opgesteld. Het betrof een volledig uitgevoerde 

sanering conform de beoordelingsrichtlijnen en protocollen onder het Besluit Bodemkwaliteit. 

Totaal is er 52 m3 / 87 ton afgevoerd (afvalstroomnummer 10724.012.4103) naar de Grondbank NO 

Brabant. 

 

Bodemonderzoek Wildeman I - 2014 

Door van Vleuten Consult B.V. een verkennend bodemonderzoek ter plaatse van het bedrijventerrein 

Wildeman I (kenmerk: CV14043vbo d.d. 8 juli 2014) uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat in de 

bovengrond van het grootste deel van de onderzoekslocatie uitsluitend licht verhoogde gehaltes 

worden aangetroffen voor metalen, PAK en minerale olie. Lokaal wordt ook PCB licht verhoogd 

aangetoond. In de ondergrond worden over het algemeen geen gehaltes boven de achtergrondwaarde 

aangetroffen. Lokaal is een lichte verontreiniging aanwezig met PAK en nikkel en sporadisch wordt 

kobalt licht verhoogd aangetroffen. Er is geen sprake van een aanwijsbaar verband tussen de 

aangetroffen zintuiglijke afwijkingen en analytisch aangetoonde verontreinigingen.  
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In het grondwater van de gehele onderzoeklocatie, wordt barium in verhoogde gehaltes aangetroffen 

ten opzichte van de streefwaarde of de tussenwaarde. In het grondwater ter plaatse van circa 21 van 

de 47 peilbuizen wordt ook naftaleen verhoogd aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde. Het 

betreft in alle gevallen een zeer beperkte overschrijding van de streefwaarde. In diverse 

rastervlakken zijn matige en/of sterke verontreinigingen (barium, koper, zink, chroom, PAK) 

aangetroffen. Het betreft de boringen 1002, 1003, 096, 191 en 1048 met een matige of sterke 

verontreiniging met chroom, barium, koper of PAK. Zintuiglijk is in alle gevallen in de onderzochte 

laag een matige of sterke bijmenging met puin waargenomen. Ter plaatse van 14 van de 47 

peilbuizen is barium verhoogd aangetroffen ten opzichte van de tussenwaarde en ter plaatse van één 

peilbuis (1009) is zowel barium als nikkel aangetroffen boven de interventiewaarde. Op basis van 

bovenstaande resultaten kan worden geconcludeerd ter plaatse van de onderzoekslocatie barium over 

het algemeen verhoogd voorkomt. Hier is vermoedelijk sprake van een verhoogde 

achtergrondwaarde ter plaatse van de onderzoekslocatie en niet van een antropogene verontreiniging. 

 

Diverse (bodemonderzoeken) 2015 

Door Verhoeven Milieutechniek B.V. is in juni 2015 een onderzoek uitgevoerd (kenmerk: B15.5975 

d.d. 5 juni 2015) ter plaatse van de Bommelsekade 9. Uit de resultaten blijkt dat in de grond en in de 

grondwater maximaal lichte verontreinigingen zijn vastgesteld. Tevens zijn de teeltlaag zijn 

maximaal lichte verontreinigingen met bestrijdingsmiddelen aangetoond. Ter plaatse van de 

(voormalige) bezinkputten zijn in de ondergrond en het grondwater eveneens maximaal lichte 

verontreinigingen met de onderzochte parameters aangetoond. De bezinkputten zijn niet 

daadwerkelijk aangetroffen. Er zijn geen aanwijzingen dat de sloot daadwerkelijk is gedempt met 

bodemvreemd materiaal. Uit het verkennend onderzoek blijkt dat in de aanwezige puinstabilisatie 

een asbestconcentratie (fractie < 16 mm) van 51 mg/kg d.s. is aangetoond, waardoor een 

asbestverontreiniging niet kan worden uitgesloten. Zintuiglijk (fractie > 16 mm) is geen 

asbestverdacht plaatmateriaal waargenomen. 

 

Tankenbestand 

Uit een bijgevoegde memo (17 maart 2015) van de Omgevingsdienst (M. van der Maas en M. 

Delfos) blijkt dat geen tanks zijn vermeld op de Bommelsekade. De Bommelsekade 1 behoorde 

vroeger bij gemeente Maasdriel en ligt buiten de Wildeman II (meegenomen in verband met 

mogelijke grondwaterverontreiniging). De grondwaterverontreiniging bij Sachem (van Voordenpark 

15 te Zaltbommel kan voor grote grondwater onttrekkingen een item zijn (open warmte koude 

opslagen). 

 

Baggerplan 

Het baggerplan van de gemeente Zaltbommel (De Straat Milieu-adviseurs B.V., kenmerk  

15-082002) is niet beoordeeld met betrekking tot voorliggende onderzoekslocatie. 

 

Asbestkansenkaart 
Uit de asbestkansenkaart blijkt dat een kleine kans bestaat op de aanwezigheid van asbest. Derhalve 

is een verkennend onderzoek naar asbest vooralsnog niet noodzakelijk. Het perceel aan de 

Bommelsekade 3 is reeds onderzocht en gesaneerd. Vooralsnog worden er tijdens het onderzoek 

geen puinbijmengingen en/of asbestverdacht materiaal verwacht. 

 

Bodemkwaliteitskaart  
Uit de interactieve bodemkwaliteitskaart van de Provincie Gelderland blijkt dat de locatie is gelegen 

in zowel een gebied met boomgaarden als bodemfunctieklasse Industrie. 

 

Luchtfoto’s  

De luchtfoto’s van 1940, 1964, 1974, 1986, 2003, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 zijn 

bestudeerd. 

 

Uit de bestudering van de luchtfoto’s blijkt dat ter plaatse van het plangebied gedeeltelijk 

boomgaarden (luchtfoto 1967) aanwezig zijn geweest, namelijk en zuiden van voormalige locatie 

Bommelsekade 3 en aangrenzend aan de noordzijde van de Bommelsekade (ter plaatse van het 

huidige150/20kV-transformatorstation). Daarnaast zijn op de luchtfoto van 1940 diverse lijntjes 

zichtbaar, die kunnen duiden op gedempte sloten. Mogelijk zijn het maar greppels.  
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Locatiebezoek  
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is door een medewerker van Verhoeven Milieutechniek 

B.V. een bezoek gebracht aan de onderzoekslocatie. Tijdens het locatiebezoek is gebleken dat 

diverse diverse (puin)dammen aanwezig zijn. Op het maaiveld zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 

(plaat)materialen (fractie > 16 mm) aangetroffen. Afgezien van de (puin)dammen zijn verder geen 

bodembedreigende activiteiten ter plaatse van de onderzoekslocatie waargenomen, die kunnen 

duiden op een bodemverontreiniging. Per traject is een checklist ingevuld voor de waterbodem. 

 

Conclusies  
Uit de resultaten blijkt dat ter plaatse van het voormalig perceel Bommelsekade 3 in de grond en in 

het grondwater zowel ter plaatse van onverdachte als verdachte locatie maximaal lichte 

verontreinigingen zijn aangetoond. Tevens is een asbestverontreiniging aangetoond, die direct nader 

is onderzocht en conform de BUS-melding is gesaneerd. De onderzoeken en sanering zijn recentelijk 

uitgevoerd. Op basis hiervan en aangezien de asbestverontreiniging is gesaneerd en verder geen 

noemenswaardige verontreinigingen zijn aangetoond, kan de voormalige locatie Bommelsekade 3 

mee worden genomen in het grootschalig actualiserend onderzoek van het gehele terrein. Op basis 

hiervan is de locatie niet verdacht op het voorkomen van asbest en hier behoeft geen verkennend 

onderzoek naar asbest te worden uitgevoerd.  

 

Uit de overige onderzoeken zijn vooralsnog geen bijzonderheden naar voren gekomen. Tijdens het 

onderzoek van Agel (2006) is voorliggend plangebied niet meegenomen. In het onderzoek van 

Arcadis (2002) minimaal, maar het onderzoek is meer dan 10 jaar oud en derhalve niet meer geldig.  

 

Tevens dient tijdens het bodemonderzoek rekening te worden gehouden met:  

• Diverse watergangen; 

• Slootdemping;  

• (gedeeltelijke) aanwezigheid van boomgaarden; 

• Asfaltweg met (puin)stabilisatie. 

 

Tijdens de situering van de boringen en peilbuizen dient rekening te worden gehouden met de 

bovengenoemde aandachtspunten. Voor de bovengenoemde punten dienen aanvullende  

werkzaamheden te worden uitgevoerd. De gegevens uit het historisch onderzoek zijn meegenomen 

in de onderzoeksopzet.  
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SAMENVATTING 

De Gemeente Zaltbommel heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het 
uitvoeren van diverse (bodem)onderzoeken voor het uitbreidingslocatie ‘Wildeman II’ te 
Zaltbommel.  
 
De onderzoeken, in het kader van de onroerend goed transactie en de voorgenomen aanleg van een 
retentiebekken ten behoeve van het toekomstige bedrijventerrein Wildeman II, zijn uitgevoerd 
conform de normen NEN 5725:2009 en NEN 5740:2009.  
 
Namens Verhoeven Milieutechniek B.V. zijn de werkzaamheden gecoördineerd door de heer ing. 
H.M.W. van der Donk.  
 
Conclusies historisch onderzoek en locatiebezoek 
Tijdens het voorliggend onderzoek ter plaatse van de uitbreidingslocatie ‘Wildeman II’ te 
Zaltbommel dient rekening te worden gehouden met volgende aandachtspunten: 
 Kans op organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) in de teeltlaag door de voormalige 

boomgaard(en) op een gedeelte van de uitbreidingslocatie; 
 Aangetroffen bodemverontreiniging met o.a. vluchtige aromaten als gevolg van drugscalamiteit 

ter plaatse van de Bommelsekade 1 (naastgelegen perceel);  
 Voormalige sloten, die mogelijk gedempt zijn met bodemvreemd materiaal en/of 

bodemverontreiniging. 
 
De Omgevingsdienst Rivierenland (de heer P. Hoek) heeft aangegeven dat alle relevante gegevens 
reeds zijn verstrekt tijdens het voorgaand grootschalig onderzoek, aangevuld met de bij VMT 
beschikbare gegevens (luchtfoto’s, onderzoek bij Bommelsekade 1, etc.). Derhalve is een 
aanvullend dossieronderzoek in de archieven niet noodzakelijk is.  
 
Conclusies diverse onderzoeken 
Op basis van de onderzoeksresultaten is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse 
van de uitbreidingslocatie ‘Wildeman II’ vastgesteld. Tevens zijn de bodemopbouw en 
hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende grondstromen bepaald in verband met de aanleg 
van een retentiebekken. De vrijkomende grond is in eerste instantie visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbest, aangezien geen verdachtheid bestaat met betrekking tot asbest in de 
bodem.  

 
Uit de boorprofielen is gebleken dat de vrijkomende grondstromen tot circa 5,0 m -mv afwisselend 
bestaan uit matig tot sterk siltige kleilagen en zwak tot sterk siltig grindig fijn zand. Plaatselijk is 
een veenlaagje aangetroffen.   
 
Voor de algemene bodemkwaliteit werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met 
betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging, aangezien maximaal licht verhoogde 
gehalten werden verwacht.  
 
Voor wat betreft de algemene kwaliteit zijn in de ondergrond maximaal licht verhoogde gehalten 
voor enkele metalen aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarden. In de bovengrond zijn 
geen verhoogde gehalten voor de geanalyseerde parameters aangetoond ten opzichte van de 
achtergrondwaarden. In het grondwater zijn tevens maximaal licht verhoogde gehalten aangetoond.  
 
Zintuiglijk en analytisch zijn geen noemenswaardige verontreinigingen aangetroffen die duiden op 
de aanwezigheid van gedempte sloten. De greppels / sloten zijn naar verwachting gedempt met 
gebiedseigen grond.  
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Ter plaatse van de teeltlaag zijn geen verhoogde gehalten aan OCB’s aangetoond ten opzichte van 
de betreffende achtergrondwaarden. De voormalige boomgaarden hebben niet geleid tot een 
ernstige bodemverontreiniging.  
 
Ter plaatse van de voorliggende uitbreidingslocatie zijn in de directe omgeving van de 
Bommelsekade 1 zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. Analytisch zijn zowel in het 
ondiepe als ondiepe grondwater geen (sterke) verontreinigingen aangetroffen die zijn te relateren 
aan de bodemverontreiniging ter plaatse van de Bommelsekade 1.  
 
Zintuiglijk zijn in de boven- en ondergrond maximaal bijmengingen met sporen van puin 
waargenomen. Tevens zijn in de opgeboorde grond visueel geen asbestverdachte materialen in de 
fractie > 16 mm waargenomen. Op basis hiervan wordt een verkennend onderzoek naar asbest 
(NEN 5707) niet noodzakelijk geacht. 
 
Aangezien op basis van de resultaten enkel sprake is van een licht verhoogde gehalten 
verontreinigingen dient de gestelde onverdachte hypothese te worden verworpen.  
 
Algehele conclusie en aandachtspunten 
Met het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
ter plaatse van het uitbreidingslocatie ‘Wildeman II’ te Zaltbommel in voldoende mate vastgesteld.  
 
Vanuit milieuhygiënisch oogpunt bestaan geen bezwaren tegen de onroerend goed transactie en de 
aanleg van een retentiebekken.  
 
De vrijkomende klei- en zandlagen kunnen indicatief worden geclassificeerd als 
bodemfunctieklasse ‘altijd toepasbaar’. Het vrijkomende veenlaagjes betreft bodemfunctieklasse 
‘wonen’. Conform CROW 132 is op basis van de grond- en grondwaterresultaten ten behoeve van de 
civieltechnische werkzaamheden geen risicoklasse van toepassing.  
 
Vrijkomende grond binnen de grenzen van de onderzoekslocatie kan worden hergebruikt mits de 
milieuhygiënische kwaliteit van de ontvangende bodem niet verslechterd. Hierbij dienen de regels 
van Besluit Bodemkwaliteit te worden gevolgd.  
 
Voor hergebruik van de vrijkomende grond buiten de onderzoekslocatie dient voor de afvoer van 
de grond een keuring conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd, alvorens een 
verwerkingslocatie kan worden geselecteerd.  
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1. INLEIDING 

De Gemeente Zaltbommel heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het 
uitvoeren van diverse (bodem)onderzoeken voor het uitbreidingsgebied Wildeman II te 
Zaltbommel.  
 
De onderzoeken, in het kader van de voorgenomen aanleg van het toekomstige bedrijventerrein 
Wildeman II, zijn uitgevoerd conform de normen NEN 5725:2009 [1] en NEN 5740:2009 [2].  
 
Namens Verhoeven Milieutechniek B.V. zijn de werkzaamheden gecoördineerd door de heer ing. 
H.M.W. van der Donk. 

2. LOCATIEGEGEVENS 

2.1. Algemene gegevens 

De onderzoekslocatie betreft een uitbreiding op het toekomstige bedrijventerrein Wildeman II, die 
is gelegen tussen de Van Heemstraweg, Wildeman en Van Heemstraweg Oost te Zaltbommel. Het 
betreft de kadastrale percelen K1147, K1148, K1149 en K1151. De maximale oppervlakte betreft 4 
hectare, rekening houdend dat het als één aaneengesloten gebied worden onderzocht voor wat 
betreft grond en grondwater.  
 
De locatie is momenteel in gebruik als weiland. Op de locatie zullen retentiebekken worden 
aangelegd. 
 
Voor de situering van het perceel in de regio wordt verwezen naar bijlage 1. 

2.2. Historische gegevens en locatiebezoek (NEN5725) 

Ten behoeve van de onderzoeksopzet is voor de locatie gelegen aan ter plaatse van het 
uitbreidingsgebied Wildeman II te Zaltbommel door een medewerker van Verhoeven 
Milieutechniek B.V. een historisch onderzoek conform de NEN 5725-richtlijnen uitgevoerd.  
 
Verhoeven Milieutechniek BV heeft recentelijk een grootschalig historisch onderzoek en diverse 
(water)bodem- en asfaltonderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de Wildeman II (kenmerk 
B15.5859, d.d. oktober 2015).  
 
Ten behoeve van dit onderzoek is reeds onderstaande diverse relevante informatie vergaard en 
bestudeerd: 
 Asbestkansenkaart van Provincie Gelderland; 
 Diverse luchtfoto’s 1923, 1940, 1956, 1967, 1978 en 1986; 
 Baggerplan; 
 www.watwaswaar.nl (per 1 januari 2016 overgegaan in www.topotijdreis.nl); 
 Rapportages verkennend en nader bodem- en asbestonderzoek (periode 2010-2011) en BUS-

melding en BUS-evaluatie asbestsanering, Bommelsekade 3 (2011); 
 Rapportage diverse (bodem)onderzoeken Bommelsekade 1 (kenmerk B16.6406, d.d. juli 2016); 
 Rapportage voorgaande onderzoeken Wildeman I (o.a. Agel Adviseurs, juni 2006 en Arcadis 

2002). 
 
Onderstaand worden de conclusies van het voorgaand grootschalig onderzoek besproken.  
 
Uit het onderzoek van oktober 2015 blijkt dat de gestelde onverdachte hypothese voor het gehele 
gebied aangenomen, aangezien in de boven- en ondergrond maximaal lichte verontreinigingen zijn 
aangetoond. In het grondwater zijn maximaal lichte verontreinigingen aangetoond met de 
onderzochte parameters (NEN). 
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Ter plaatse van het voormalige perceel Bommelsekade 3 zijn tijdens de veldwerkzaamheden op het 
maaiveld asbestverdachte (plaat)materialen (fractie > 16 mm) aangetroffen. In overleg met de 
Gemeente Zaltbommel en de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is het uitvoeren van een 
verkennend en/of nader onderzoek naar asbest niet noodzakelijk, mede als gevolg van het rapport 
van Agel Adviseurs (oktober 2011). Indien civieltechnische werkzaamheden plaatsvinden, waarbij 
in contact wordt getreden met de asbestverdachte (plaat)materialen (fractie > 16 mm), dient dit 
middels handpicking te worden verwijderd.  
 
De boomgaarden en slootdempingen hebben niet geleid tot bodemverontreinigingen. 
 
Het puin onder het asfalt dat niet herbruikbaar is als een niet-vormgegeven bouwstof dient te 
worden afgevoerd naar een erkend verwerker. 
 
Op basis van voorliggende resultaten is het onderzoek geschikt voor het beoogde doel. Indien in de 
toekomst nieuwbouw wordt gerealiseerd en/of bedrijfsactiviteiten plaatsvinden dient de nulsituatie 
te worden vastgelegd. 
 
Uit het recentelijk uitgevoerde onderzoek ter plaatse van de Bommelsekade blijkt dat ter plaatse 
van een voormalige drugslaboratorium een bodemverontreiniging aanwezig is. De horizontale en 
verticale omvang is tot op heden in onvoldoende in beeld en moet nog middels een nader 
bodemonderzoek in beeld te worden gebracht. Derhalve is nog niet bekend of de 
bodemverontreiniging (met name voor wat betreft het grondwater) zich uitstrekt tot voorliggende 
uitbreidingslocatie.  
 
Vervolgonderzoek uitbreidingsgebied 
Voor de historische informatie zal gebruik worden gemaakt van voorgaande onderzoeken, 
aangezien het uitbreidingsgebied binnen de contouren is gelegen, waarvoor door de ODR 
informatie is aangeleverd. Een aanvullend historisch onderzoek is niet noodzakelijk.  
 
Uit het recentelijk uitgevoerde onderzoek ter plaatse van de Bommelsekade 1 blijkt dat ter plaatse 
van een voormalige drugslaboratorium een bodemverontreiniging aanwezig is. Hierbij is onder 
andere tolueen aangetroffen in het grondwater ruim boven de interventiewaarde. De horizontale en 
verticale omvang is tot op heden in onvoldoende in beeld en moet nog middels een nader 
bodemonderzoek in beeld te worden gebracht. Derhalve is nog niet bekend of de 
bodemverontreiniging (met name voor wat betreft het grondwater) zich uitstrekt tot voorliggende 
uitbreidingslocatie.  
 
Asbestkansenkaart Provincie Gelderland 
Uit de asbestkansenkaart blijkt dat voor het uitbreidingsgebied een kleine kans bestaat op de 
aanwezigheid van asbest. Op basis hiervan en de resultaten van voorgaand onderzoek is een 
verkennend onderzoek naar asbest vooralsnog niet noodzakelijk.  
 
Boomgaarden/gedempte sloten 
Uit de bestudering van de luchtfoto’s blijkt dat ter plaatse van een klein gedeelte van het 
uitbreidingsgebied (maximaal 2.000 m2) een boomgaard aanwezig is geweest. Hierdoor dient 
gedeeltelijk rekening te worden gehouden met het voorkomen van bestrijdingsmiddelen. Daarnaast 
zijn op de luchtfoto van 1940 diverse lijntjes zichtbaar, die kunnen duiden op gedempte sloten. De 
verwachting betreft dat het greppels zijn, aangezien deze vergelijkbaar zijn met overig gebied, waar 
tijdens voorgaand onderzoek ook geen verontreinigingen zijn aangetoond. Voorgesteld wordt om in 
eerste instantie circa 4 dwarsraaien op te nemen om te verifiëren of sprake is van gedempte sloten 
en/of greppels. Derhalve zijn een onderzoek naar bestrijdingsmiddelen en gedempte sloten/greppels 
opgenomen. Op basis hiervan wordt bepaald of een nader onderzoek naar gedempte sloten 
noodzakelijk is.  
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Locatiebezoek 
Tijdens het locatiebezoek, voorafgaand aan de veldwerkzaamheden, is gebleken dat de locatie 
begroeid is met gras. Verder zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.  
 
Conclusies 
Tijdens het voorliggend onderzoek ter plaatse van de uitbreidingslocatie ‘Wildeman II’ te 
Zaltbommel dient rekening te worden gehouden met volgende aandachtspunten: 
 Kans op organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) in de teeltlaag door de voormalige 

boomgaard(en) op een gedeelte van de uitbreidingslocatie; 
 Aangetroffen bodemverontreiniging met o.a. vluchtige aromaten als gevolg van drugscalamiteit 

ter plaatse van de Bommelsekade 1 (naastgelegen perceel);  
 Voormalige sloten, die mogelijk gedempt zijn met bodemvreemd materiaal en/of 

bodemverontreiniging. 
 
De Omgevingsdienst Rivierenland (de heer P. Hoek) heeft aangegeven dat alle relevante gegevens 
reeds zijn verstrekt tijdens het voorgaand grootschalig onderzoek, aangevuld met de bij VMT 
beschikbare gegevens (luchtfoto’s, onderzoek bij Bommelsekade 1, etc.). Derhalve is een 
aanvullend dossieronderzoek in de archieven niet noodzakelijk is.  

3. DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK 

Ten behoeve van het onderzoek zijn de volgende doelen gesteld: 
 Vaststellen van de vrijkomende grondstromen, waarbij diverse boringen en peilbuizen worden      
 doorgezet tot 5,0 m-mv; 
 Vaststellen van de algemene milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de 
 gehele onderzoekslocatie; 
 Aanvullend vaststellen of en in welke mate ter plaatse van de gedempte sloten een 
 bodemverontreiniging aanwezig is; 
 Vaststellen of en in welke mate de teeltlaag verontreinigd is met bestrijdingsmiddelen (OCB); 
 Vaststellen of de bodemverontreiniging ter plaatse van de Bommelsekade 1 zich ook op 

onderhavige onderzoekslocatie bevindt.  

4. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE  

4.1. Bodemopbouw 

In de Bommelerwaard is een circa 5 meter dikke deklaag aanwezig [5]. De deklaag is een slecht 
doorlatende laag waarvan de sedimenten behoren tot de Nuenen Groep en het Holoceen. De 
deklaag bestaat hoofdzakelijk uit klei met plaatselijk zand- of veenlagen. Het onderliggende goed 
doorlatende eerste watervoerend pakket is circa 65 meter dik en bestaat voornamelijk uit uiterst 
grove tot middel grove zanden (Formaties van Veghel en Sterksel). Het eerste watervoerend pakket 
wordt van het tweede watervoerend pakket gescheiden door een 40 à  50 meter dik slecht 
doorlatend pakket slibhoudende zanden en kleien (voornamelijk bestaande uit de formatie van 
Kedichem en de formatie van Tegelen). 

4.2. Geohydrologie 

De standen van het grondwater en het oppervlaktewater worden in dit gebied kunstmatig beheerst. 
Langs de Waal is plaatselijk een nauwe relatie aanwezig tussen de standen van het rivierwater en 
het grondwater. Of kwel of inzijging optreedt is sterk afhankelijk van de waterstand van de nabij 
gelegen Waal. Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt globaal in een west tot 
zuidwestelijke richting. In de Bommelerwaard komt een gebied met hard tot zeer hard grondwater 
voor. Dit wordt veroorzaakt door kalkrijke stroomruggronden van de Waal. Deze 
stroomruggronden zijn over het algemeen te beschouwen als infiltratiegebieden. De 
stroomruggronden van de Waal (zavel en lichte klei) zijn kalkrijk. De stroomruggronden in het 
sedimentatiegebied van de Maas zijn nagenoeg kalkarm. 



 

Diverse (bodem)onderzoeken, Wildeman II te Zaltbommel  
Rapportnr.: B16.6473 versie: 1.0  datum: 5 augustus 2016 

 

8

5. HYPOTHESE 

Op basis van de beschikbare informatie wordt voor de algemene kwaliteit ter plaatse uitgegaan van 
een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging, rekening 
houdend met de aandachtspunten (Bommelsekade 1 en gedempte sloten/greppels).  
 
Voor een klein gedeelte van de locatie is de teeltlaag verdacht op het voorkomen van 
bestrijdingsmiddelen. 

6. OPZET VAN HET ONDERZOEK 

6.1. Onderzoeksstrategie  

 
Verkennend bodemonderzoek 
Het verkennend onderzoek ter plaatse van de locatie is opgesteld conform de onderzoeksstrategie 
voor een onverdachte grootschalige locatie (ONV-GR) uit de NEN 5740, waarbij de oppervlakte 
van 4 hectare wordt aangehouden.  
 
Aanvullend zijn extra werkzaamheden opgenomen voor de gedempte sloten of greppels (4 
dwarsraaien van elk 3 boringen tot 2,0 m-mv en 1 NEN-analyse). Daarnaast is voor de deellocatie 
voormalige boomgaard een teeltlaagonderzoek conform VED-HE opgenomen  
(maximaal 2.000 m2).  
 
In verband met de aangetroffen verontreiniging ter plaatse van Bommelsekade 1 worden ter hoogte 
van de perceelsgrens 2 extra boringen geplaatst, waarvan 1 wordt afgewerkt met een freatische 
peilbuis en 1 boring met een diep filter (4-5 m-mv).  
 
Op de locatie zal een retentiebekken worden aangelegd, waarvoor eveneens direct aanvullende 
werkzaamheden worden uitgevoerd. Op basis hiervan zullen 4 boringen worden doorgezet tot circa 
5,0 m-mv (in combinatie met de peilbuizen). Tevens zullen extra grondmengmonsters hiervoor 
worden ingezet.  
 
In eerste instantie zal alleen de bodem zintuiglijk worden beoordeeld op asbest (in de fractie >16 
mm). Uit de eerste informatie (locatiebezoek, asbestkansenkaart) blijkt dat de locatie niet verdacht 
is op het voorkomen van asbest. Momenteel wordt ervan uitgegaan dat geen puinverharding, 
puinstabilisatie en/of asbestverdachte materialen zijn toegepast. Een verkennend onderzoek of 
analytisch onderzoek naar asbest (in de fractie <16 mm) zijn vooralsnog niet noodzakelijk.  

6.2.  Veldwerkzaamheden 

Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2019, 
afgegeven door Eerland Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (versie 5), 
protocol 2001: het plaatsen van boringen en peilbuizen (versie 3.2) en protocol 2002 (versie 4): het 
nemen van grondwatermonsters. Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze 
belangen bij de uitkomsten van het bodemonderzoek.  
 
Tabel 6.1: Uitvoeringsdata en gehanteerde onderzoeksprotocollen 

Data  Bedrijf Gecertificeerde 
medewerker(s) 

Protocol 
BRL SIKB 

22 juli 2016 Verhoeven Milieutechniek B.V. De heer T. Nijman  2001 (v. 3.2) 
 

29 juli 2016 Verhoeven Milieutechniek B.V. De heer T. Nijman 2002 (v. 4) 
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7. WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE 

De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten 
gehaltes in grond en/of grondwater aan de streef-, achtergrond- en interventiewaarden. De 
achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit [4]. De meest 
recente streef- en interventiewaarden voor grondwater en interventiewaarden voor grond zijn 
vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 [5] en worden gebruikt voor de toetsing 
van de analyseresultaten.  
 
De streefwaarden geven voor het grondwater het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. In het bodembeschermingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden 
kwaliteitsniveau voor het grondwater aan. 
 
De achtergrondwaarden geven voor de grond het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. In het bodembeschermingbeleid geven zij het te bereiken en te behouden 
kwaliteitsniveau voor de grond aan. 
 
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor 
mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd.  
Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient voor ten minste één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 bodemvolume voor grondwater 
hoger te zijn dan de interventiewaarde. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of 
het organische stofgehalte van de bodem. Om de verkregen analyseresultaten te kunnen toetsen aan 
de achtergrond- en interventiewaarden worden de meetwaarden, met behulp van de analytisch 
vastgestelde gehalten aan lutum en/of organische stofgehalte, teruggerekend naar 
gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD). Indien de lutum en/of organische stofgehalten niet 
analytisch zijn vastgesteld, zijn ze aan de hand van de zintuiglijke waarnemingen, in combinatie 
met de overige analyseresultaten, ingeschat.  
 
Aan de hand van bovenstaande waarden wordt een index berekend. De index wordt voor grond 
berekend met de formule: (GSSD - achtergrondwaarde) / (interventiewaarde - achtergrondwaarde). 
Voor grondwater wordt de achtergrondwaarde in de formule vervangen door de streefwaarde. 
Indien de index groter is dan 1 wordt de interventiewaarde overschreden. 
 
Uit de toetsing van de GSSD aan de streef-, achtergrond-, en interventiewaarden kan het volgende 
worden afgeleid: 
 Bij een overschrijding van de streef- en/of achtergrondwaarde is het vermoeden van 

bodemverontreiniging bevestigd.  
 Bij een berekende index groter dan 0,5 bestaat het vermoeden van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Middels de uitvoering van de aanvullende analyses, mogelijk gevolgd 
door een nader bodemonderzoek, dient de omvang van de verontreiniging(en) te worden 
bepaald. Afhankelijk van de resultaten wordt het vermoeden van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging bevestigd dan wel verworpen. In het eerste geval dient overgegaan te 
worden tot de uitvoering van een saneringsonderzoek, gevolgd door een sanering. 
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8. UITVOERING 

8.1. Verkennend bodemonderzoek 

 
8.1.1. Grond 
Ten behoeve van algemene bodemkwaliteit zijn uiteindelijk in totaal 40 boringen (B01a t/m B01c, 
PB02 t/m B08, B09a t/m B09c, B10 t/m B13, B14a t/m B14c, B15 t/m B28, B29a t/m B29c en B30 
t/m B40) geplaatst.  
 
De veldwerkzaamheden zijn op 22 juli 2016 uitgevoerd met behulp van een Edelmanboor en 
zuigerboor.  
 
In tabel 8.1.1 zijn de uitgevoerde veldwerkzaamheden weergegeven. De situatieschets is 
opgenomen in bijlage 2, de boorprofiel beschrijvingen in bijlage 3. 
 
Tabel 8.1.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden  

Boringen en peilbuizen 

Max. 0,5 m-mv Max. 2,0 m-mv Peilbuis (filterstelling m-mv) 

B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B11, 
B13, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B22, 
B23, B24, B26, B27, B28, B30, B32, B33, 
B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 

B01A, B01B, B01C, B09A, B09B, 
B09C, B14A, B14B, B14C, B29A, 
B29B, B29C 

PB02 (2,2-3,2), PB12 (2,5-3,5),  
PB21 (2,0-3,0), PB25 (2,5-3,5),  
PB31-1 (2,0-3,0), PB31-2 (4,0-5,0) 

 
De boringen B01A t/m B01C, B09A t/m B09C, B14A t/m B14C en B29A t/m B29C zijn 
gesitueerd ter plaatse van de voormalige sloten. De boringen PB31 t/m B40 zijn gesitueerd ter 
plaatse van de voormalige boomgaard. Peilbuis PB31-1/PB31-2 is gesitueerd nabij de 
perceelsgrens van de Bommelsekade 1. De overige boringen en peilbuizen zijn verdeeld over de 
onderzoekslocatie. Aangezien zintuiglijk geen oliecomponenten en/of slibbijmengingen zijn 
aangetroffen, is het niet noodzakelijk om een extra peilbuis te plaatsen.  
 
8.1.2. Grondwater 
Het grondwater uit de peilbuizen PB02, PB12, PB21, PB25, PB31-1 en PB31-2 is, na een standtijd 
van minimaal een week en twee keer afpompen op 29 juli 2016 bemonsterd. De bemonstering heeft 
plaatsgevonden volgens de techniek van lage-troebelheidsbemonstering, waarbij de 
grondwaterstand (GWS), zuurgraad (pH), geleidbaarheid (EC) en troebelheid (NTU) van het 
grondwater in het veld zijn bepaald.  
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9. ANALYSES EN RESULTATEN 

9.1. Zintuiglijke waarnemingen 

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat vanaf maaiveld tot de maximaal geboorde diepte van 
circa 5,0 m-mv voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zwak humeus matig fijn zand en zwak tot 
sterk siltige, zwak tot sterk zandige klei. Plaatselijk is een veenlaag waargenomen. In de boven- en 
ondergrond van de diverse boringen zijn geen bijmengingen van bodemvreemde materialen 
aangetroffen. Verder zijn zintuiglijk geen olie-water reacties waargenomen.  
 
Verder zijn geen waarnemingen (asbestverdachte materialen in de fractie > 16 mm) gedaan, die 
kunnen duiden op een eventuele bodemverontreiniging. De volledige boorprofiel beschrijvingen 
zijn opgenomen in bijlage 3.  

9.2. Laboratoriumwerkzaamheden en analyseresultaten  

De analyses zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium van Alcontrol Laboratories B.V. 
te Rotterdam (grond en grondwater). De meest recente streef- en interventiewaarden voor 
grondwater en interventiewaarden voor grond zijn vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 
juli 2013 [6] en worden gebruikt voor de toetsing van de analyseresultaten. De analysecertificaten 
en een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond en het grondwater 
zijn opgenomen als bijlage 3. 
 
Verkennend bodemonderzoek 
 
Grond 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de onderzoeksopzet tijdens de veldwerkzaamheden 
zijn de volgende grond(meng)monsters samengesteld en geanalyseerd. De grond(meng)monsters 
met bijbehorende analyses en resultaten zijn in tabel 9.2.1 weergegeven.  
 
Tabel 9.2.1: Overzicht grond(meng)monsters met bijbehorende analyses en resultaten 
(Meng)- 
monster 

Omschrijving  Traject 
(m -mv) 

Boring / peilbuis Analysepakket Resultaten 
> AW < I > I BBK 

(indicatief) 
MM01 Bovengrond, klei  

Zintuiglijk: - 
0,00 - 0,50 B01B (0,00 - 0,50) 

B03 (0,00 - 0,50) 
B05 (0,00 - 0,50) 
B07 (0,00 - 0,50) 
B09B (0,00 - 0,50) 
B10 (0,00 - 0,50) 
PB12 (0,00 - 0,50) 

NEN, L en H - - AW 

MM02 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: -  

0,00 - 0,50 B13 (0,00 - 0,50) 
B15 (0,00 - 0,50) 
B17 (0,00 - 0,50) 
B19 (0,00 - 0,50) 
B38 (0,00 - 0,50) 
B39 (0,00 - 0,50) 
B40 (0,00 - 0,50) 

NEN, L en H - - AW 

MM03 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B26 (0,00 - 0,50) 
B29B (0,00 - 0,50) 
B30 (0,00 - 0,50) 
B31-2 (0,00 - 0,50) 
B32 (0,00 - 0,50) 
B35 (0,00 - 0,50) 
B37 (0,00 - 0,50) 
PB25 (0,00 - 0,50) 

NEN, L en H - - AW 

MM04 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: - 

0,50 - 1,50 B14B (0,50 - 1,00) 
B14B (1,00 - 1,50) 
B29B (0,50 - 1,00) 
B29B (1,00 - 1,50) 
PB02 (0,50 - 1,00) 
PB02 (1,00 - 1,50) 
PB25 (0,50 - 1,00) 
PB25 (1,00 - 1,50) 

NEN, L en H - - AW 
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Tabel 9.2.1: Overzicht grond(meng)monsters met bijbehorende analyses en resultaten 
(Meng)- 
monster 

Omschrijving  Traject 
(m -mv) 

Boring / peilbuis Analysepakket Resultaten 
> AW < I > I BBK 

(indicatief) 
MM05 Ondergrond, klei 

Zintuiglijk: - 
1,50 - 3,20 B31-2 (1,50 - 2,00) 

B31-2 (2,00 - 2,50) 
B31-2 (2,50 - 3,00) 
PB02 (2,20 - 2,70) 
PB02 (2,70 - 3,20) 
PB25 (1,50 - 2,00) 
PB25 (2,00 - 2,50) 

NEN, L en H Ni - AW 

MM06 Ondergrond, zand  
Zintuiglijk: - 

0,50 - 3,00 B09B (0,50 - 0,90) 
B09B (0,90 - 1,20) 
B09B (1,20 - 1,50) 
B09B (1,50 - 2,00) 
PB12 (0,50 - 1,00) 
PB12 (1,00 - 1,50) 
PB12 (1,50 - 2,00) 
PB12 (2,50 - 3,00) 
PB25 (2,50 - 3,00) 

NEN, L en H Co, Ni - AW 

M07 Ondergrond, veen 
Zintuiglijk: - 

1,80 - 2,20 PB02 (1,80 - 2,20) NEN, L en H Mo, Ni - WO 

MM08 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: - 

3,20 - 5,00 PB02 (3,20 - 3,70) 
PB02 (4,20 - 4,70) 
PB02 (4,70 - 5,00) 
PB12 (3,50 - 4,00) 
PB12 (4,50 - 5,00) 

NEN, L en H - - AW 

MM09 Ondergrond, zand  
Zintuiglijk: - 

3,00 - 5,00 B31-2 (3,00 - 3,50) 
B31-2 (3,50 - 4,00) 
B31-2 (4,00 - 4,50) 
B31-2 (4,50 - 5,00) 
PB25 (4,50 - 5,00) 

NEN, L en H - - AW 

Teeltlaag voormalige boomgaard 
OCB01 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: -  
(teeltlaag) 

0,00 - 0,30 B27 (0,00 - 0,30) 
B35 (0,00 - 0,30) 
B37 (0,00 - 0,30) 

OCB en H - - 

OCB02 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: -  
(teeltlaag) 

0,00 - 0,30 B22 (0,00 - 0,30) 
B39 (0,00 - 0,30) 
B40 (0,00 - 0,30) 

OCB en H - - 

OCB03 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: -  
(teeltlaag) 

0,00 - 0,30 B32 (0,00 - 0,30) 
B33 (0,00 - 0,30) 
B34 (0,00 - 0,30) 

OCB en H - - 

Toelichting bij de tabel: 
NEN De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen 
(PCB) en minerale olie (GC); 

L en H Lutum en organische stof (humus); 
OCB organochloorbestrijdingsmiddelen;  
- Niets aangetroffen/waargenomen. 

 
Grondwater 
De grondwatermonsters met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten is in tabel 9.2.2 
weergegeven.  
 
Tabel 9.2.2: Peilbuis met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten grondwater 
Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 
GWS 
(m -mv) 

pH EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Analysepakket Resultaten 
> S < I > I 

PB02 2,20 - 3,20 0,70 7,1 733 51,6 NEN Ba - 
PB12 2,50 - 3,50 0,89 7,1 684 23,4 NEN Ba - 
PB21 2,00 - 3,00 0,93 6,8 712 24,9 NEN Ba - 
PB25 2,50 - 3,50 1,10 7,3 630 73,8 NEN Ba, naftaleen - 
PB31-1 2,00 - 3,00 0,92 6,8 724 195 NEN Ba, naftaleen - 
PB31-2 4,00 - 5,00 0,98 7,2 1055 10,7 NEN Ba - 

Toelichting bij de tabel: 
NEN  Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni], zink [Zn]),  Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige 
chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (GC); 

- Niets aangetroffen. 
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De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend van een 
natuurlijke situatie. In de genomen grondwatermonsters is een hogere troebelheid gemeten dan 
voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (0 en 10 NTU). De peilbuizen hebben voldoende 
rusttijd gehad na plaatsing (minimaal een week). Daarnaast zijn de peilbuizen met een voldoende 
laag debiet  (≤ 0,5 l/min) afgepompt, zodat het waterniveau in de peilbuizen maximaal 50 
centimeter is gedaald. Tevens is er rekening mee gehouden dat het waterniveau niet verder is 
gedaald dan de bovenzijde van het filterdeel (niet belucht). Daarom wordt aangenomen dat er geen 
sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming en dat de gemeten 
waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of silt in het 
grondwater). 

9.3. Interpretatie analyseresultaten 

 
Algemene kwaliteit  
 
Grond 
In de zintuiglijk schone bovengrond (MM01 t/m MM03, klei) zijn geen verhoogde gehalten 
aangetoond ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarden.  
 
In de zintuiglijk schone ondergrond (MM04, klei) zijn geen verhoogde gehalten aangetoond ten 
opzichte van de betreffende achtergrondwaarden.  
 
In de zintuiglijk schone diepere ondergrond (MM05, klei) is een licht verhoogd gehalte voor nikkel 
aangetoond.  
 
In de zintuiglijk schone ondergrond (MM06, zand) zijn licht verhoogde gehalten voor kobalt en 
nikkel aangetoond.  
 
In de zintuiglijk schone ondergrond (M07, veen) zijn licht verhoogde gehalten voor molybdeen en 
nikkel aangetoond.  
 
In de zintuiglijk schone ondergrond (MM08, klei) zijn geen verhoogde gehalten aangetoond ten 
opzichte van de betreffende achtergrondwaarden.  
 
In de zintuiglijk schone ondergrond (MM09, zand) zijn geen verhoogde gehalten aangetoond ten 
opzichte van de betreffende achtergrondwaarden.  
 
Grondwater 
In het grondwater uit de peilbuizen PB02, PB12 en PB21 zijn licht verhoogde gehalten voor barium 
aangetoond. In het grondwater uit de peilbuizen PB25 en PB31-1 zijn licht verhoogde gehalten 
voor barium en naftaleen aangetoond.  
 
Teeltlaag (voormalige) boomgaard 
Ter plaatse van de (voormalige) teeltlaag (OCB01 t/m OCB03) zijn geen verhoogde gehalten voor 
OCB’s aangetoond ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarden. 
 
Bodemverontreiniging ter plaatse van de Bommelsekade 1  
 
Grondwater 
In het grondwater uit de ondiepe peilbuis PB31-1 is zijn licht verhoogde gehalten voor barium en 
naftaleen aangetoond. in het grondwater uit de diepe peilbuis PB31-2 is een licht verhoogd gehalte 
voor barium aangetoond.  
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10. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

10.1. Conclusies diverse onderzoeken 

Op basis van de onderzoeksresultaten is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse 
van de uitbreidingslocatie ‘Wildeman II’ vastgesteld. Tevens zijn de bodemopbouw en 
hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende grondstromen bepaald in verband met de aanleg 
van een retentiebekken. De vrijkomende grond is in eerste instantie visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbest, aangezien geen verdachtheid bestaat met betrekking tot asbest in de 
bodem.  

 
Uit de boorprofielen is gebleken dat de vrijkomende grondstromen tot circa 5,0 m -mv afwisselend 
bestaan uit matig tot sterk siltige kleilagen en zwak tot sterk siltig grindig fijn zand. Plaatselijk is 
een veenlaagje aangetroffen.   
 
Voor de algemene bodemkwaliteit werd de hypothese gesteld van een onverdachte locatie met 
betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging, aangezien maximaal licht verhoogde 
gehalten werden verwacht.  
 
Voor wat betreft de algemene kwaliteit zijn in de ondergrond maximaal licht verhoogde gehalten 
voor enkele metalen aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarden. In de bovengrond zijn 
geen verhoogde gehalten voor de geanalyseerde parameters aangetoond ten opzichte van de 
achtergrondwaarden. In het grondwater zijn tevens maximaal licht verhoogde gehalten aangetoond.  
 
Zintuiglijk en analytisch zijn geen noemenswaardige verontreinigingen aangetroffen die duiden op 
de aanwezigheid van gedempte sloten. De sloten zijn naar verwachting gedempt met gebiedseigen 
grond.  
 
Ter plaatse van de teeltlaag zijn geen verhoogde gehalten aan OCB’s aangetoond ten opzichte van 
de betreffende achtergrondwaarden. De voormalige boomgaarden hebben niet geleid tot een 
ernstige bodemverontreiniging.  
 
Ter plaatse van de voorliggende uitbreidingslocatie zijn in de directe omgeving van de 
Bommelsekade 1 zintuiglijk geen (sterke) verontreinigingen waargenomen. Analytisch zijn zowel 
in het ondiepe als ondiepe grondwater geen verontreinigingen aangetroffen die zijn te relateren aan 
de bodemverontreiniging ter plaatse van de Bommelsekade 1.  
 
Zintuiglijk zijn in de boven- en ondergrond maximaal bijmengingen met sporen van puin 
waargenomen. Tevens zijn in de opgeboorde grond visueel geen asbestverdachte materialen in de 
fractie > 16 mm waargenomen. Op basis hiervan wordt een verkennend onderzoek naar asbest 
(NEN 5707) niet noodzakelijk geacht. 
 
Aangezien op basis van de resultaten enkel sprake is van een licht verhoogde gehalten 
verontreinigingen dient de gestelde onverdachte hypothese te worden verworpen.  
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10.2. Algehele conclusie en aanbevelingen 

Met het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
ter plaatse van het uitbreidingslocatie ‘Wildeman II’ te Zaltbommel in voldoende mate vastgesteld.  
 
Vanuit milieuhygiënisch oogpunt bestaan geen bezwaren tegen de onroerend goed transactie en de 
aanleg van een retentiebekken.  
 
De vrijkomende klei- en zandlagen kunnen indicatief worden geclassificeerd als 
bodemfunctieklasse ‘altijd toepasbaar’. Het vrijkomende veenlaagjes betreft bodemfunctieklasse 
‘wonen’. Conform CROW 132 is op basis van de grond- en grondwaterresultaten ten behoeve van de 
civieltechnische werkzaamheden geen risicoklasse van toepassing.  
 
Vrijkomende grond binnen de grenzen van de onderzoekslocatie kan worden hergebruikt mits de 
milieuhygiënische kwaliteit van de ontvangende bodem niet verslechterd. Hierbij dienen de regels 
van Besluit Bodemkwaliteit te worden gevolgd.  
 
Voor hergebruik van de vrijkomende grond buiten de onderzoekslocatie dient voor de afvoer van 
de grond een keuring conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd, alvorens een 
verwerkingslocatie kan worden geselecteerd.  
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Bijlage 3
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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

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

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
H. van der Donk
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ
Uw projectnummer : B16.6473
ALcontrol rapportnummer : 12346544, versienummer: 1

Rotterdam, 29-07-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B16.6473. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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

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

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 MM01
002 Grond (AS3000) MM02 MM02
003 Grond (AS3000) MM03 MM03
004 Grond (AS3000) MM04 MM04
005 Grond (AS3000) MM05 MM05

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 78.8  78.8  75.6  75.7  62.8  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 9.1  7.7  6.8  2.7  5.1  

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 39  35  44  54  30  

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

METALEN
barium mg/kgds S 180  220  240  220  250  

cadmium mg/kgds S 0.33  0.34  0.41  0.26  0.39  

kobalt mg/kgds S 12  15  14  14  14  

koper mg/kgds S 24  23  26  21  18  

kwik mg/kgds S 0.08  <0.05  0.05  0.05  0.05  

lood mg/kgds S 39  30  34  20  18  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 38  44  45  41  45  

zink mg/kgds S 110  100  110  91  93  

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.03  <0.01  0.02  <0.01  <0.01  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

chryseen mg/kgds S 0.02  <0.01  0.01  <0.01  <0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02  <0.01  0.02  <0.01  <0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01  <0.01  0.01  <0.01  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.151 1) 0.07 1) 0.102 1) 0.07 1) 0.07 1)

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

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

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

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 MM01
002 Grond (AS3000) MM02 MM02
003 Grond (AS3000) MM03 MM03
004 Grond (AS3000) MM04 MM04
005 Grond (AS3000) MM05 MM05

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

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

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

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

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

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM06 MM06
007 Grond (AS3000) M07 M07
008 Grond (AS3000) MM08 MM08
009 Grond (AS3000) MM09 MM09

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

droge stof gew.-% S 79.6  25.4  75.3  81.5    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.0  46.6  6.2  <0.5    

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.7  41 2) 29  <1    

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

METALEN
barium mg/kgds S 48  160 3) 120  <20    

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

kobalt mg/kgds S 5.4  21  9.6  2.1    

koper mg/kgds S 5.7  38  14  <5    

kwik mg/kgds S <0.05  0.08  <0.05  <0.05    

lood mg/kgds S <10  17  13  <10    

molybdeen mg/kgds S <0.5  4.2  <0.5  <0.5    

nikkel mg/kgds S 16  55  31  5.6    

zink mg/kgds S 30  50  67  <20    

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.02 4) <0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.02 4) <0.01  <0.01    

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.02 4) <0.01  <0.01    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.02 4) <0.01  <0.01    

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.02 4) <0.01  <0.01    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.02 4) <0.01  <0.01    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1) 0.112 1) 0.07 1) 0.07 1)   

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

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1.2 4) <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <1.4 4) <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <1.1 4) <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S <1  <1.3 4) <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1.2 4) <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 180 µg/kgds S <1  <1.2 4) <1  <1    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 5.88 1) 4.9 1) 4.9 1)   

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

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM06 MM06
007 Grond (AS3000) M07 M07
008 Grond (AS3000) MM08 MM08
009 Grond (AS3000) MM09 MM09

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  6  <5  <5    

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  12  <5  <5    

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  35  <5  <5    

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  29  <5  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  80  <20  <20    

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

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

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

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Het resultaat is indicatief ivm storende matrix.
3 Het resultaat is indicatief, omdat de hoeveelheid toegevoegd zuur niet voldoende is om het hoge organische stof gehalte

te maskeren.
4 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. lage droge stof.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

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

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

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

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5899155 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
001 Y5899114 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
001 Y5898891 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
001 Y5898982 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
001 Y5898871 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
001 Y5899151 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
001 Y5899256 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y5898846 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
002 Y5899248 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
002 Y5705528 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
002 Y5705487 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
002 Y5898843 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
002 Y5899080 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
002 Y5898651 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
003 Y5899267 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
003 Y5898776 22-07-2016 22-07-2016 ALC201  
003 Y5898974 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
003 Y5898813 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
003 Y5899255 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
003 Y5898854 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
003 Y5898847 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
003 Y5899000 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
004 Y5899273 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
004 Y5899006 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
004 Y5899128 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
004 Y5899004 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
004 Y5899008 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
004 Y5899260 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
004 Y5898989 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
004 Y5899127 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
005 Y5899012 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
005 Y5899001 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
005 Y5898637 22-07-2016 22-07-2016 ALC201  
005 Y5899145 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
005 Y5898666 22-07-2016 22-07-2016 ALC201  
005 Y5898606 22-07-2016 22-07-2016 ALC201  
005 Y5899144 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
006 Y5899136 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
006 Y5899244 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
006 Y5899002 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
006 Y5899269 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
006 Y5899161 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
006 Y5899266 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
006 Y5899152 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
006 Y5899254 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
006 Y5899147 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
007 Y5899131 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
008 Y5899132 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
008 Y5899140 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
008 Y5899134 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
008 Y5899263 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
008 Y5898856 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
009 Y5898665 22-07-2016 22-07-2016 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

009 Y5899007 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
009 Y5898633 22-07-2016 22-07-2016 ALC201  
009 Y5898657 22-07-2016 22-07-2016 ALC201  
009 Y5898661 22-07-2016 22-07-2016 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M07M07
007
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
H. van der Donk
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ
Uw projectnummer : B16.6473
ALcontrol rapportnummer : 12346541, versienummer: 1

Rotterdam, 28-07-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B16.6473. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

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

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

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

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) OCB01 OCB01
002 Grond (AS3000) OCB02 OCB02
003 Grond (AS3000) OCB03 OCB03

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 73.8  77.9  78.8      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 10.1  6.1  6.8      

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

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1  <1  <1      

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

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1  <1  <1      

p,p-DDT µg/kgds S <1  <1  <1      

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)     

o,p-DDD µg/kgds S <1  <1  <1      

p,p-DDD µg/kgds S <1  <1  <1      

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)     

o,p-DDE µg/kgds S <1  <1  <1      

p,p-DDE µg/kgds S <1  <1  <1      

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)     

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  4.2 1) 4.2 1) 4.2 1)     

aldrin µg/kgds S <1  <1  <1      

dieldrin µg/kgds S <1  <1  <1      

endrin µg/kgds S <1  <1  <1      

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1 1) 2.1 1) 2.1 1)     

isodrin µg/kgds S <1  <1  <1      

som aldrin/dieldrin (0.7
factor)

µg/kgds  1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)     

telodrin µg/kgds S <1  <1  <1      

alpha-HCH µg/kgds S <1  <1  <1      

beta-HCH µg/kgds S <1  <1  <1      

gamma-HCH µg/kgds S <1  <1  <1      

delta-HCH µg/kgds S <1  <1  <1      

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 1) 2.8 1) 2.8 1)     

heptachloor µg/kgds S <1  <1  <1      

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1      

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1      

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)     

alpha-endosulfan µg/kgds S <1  <1  <1      

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1  <1  <1      

endosulfansulfaat µg/kgds S <1  <1  <1      

trans-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1      

cis-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1      

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

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) OCB01 OCB01
002 Grond (AS3000) OCB02 OCB02
003 Grond (AS3000) OCB03 OCB03

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)     

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  16.1 1) 16.1 1) 16.1 1)     

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 14.7 1) 14.7 1) 14.7 1)     

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

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en gelijkwaardig

aan NEN 5754
hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMSMS
telodrin Grond (AS3000) Conform AS3020-1
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMS
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3
trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5898860 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
001 Y5898862 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

GEMZ
B16.6473
12346541

22-07-2016

H. van der Donk

22-07-2016

28-07-2016

Blad 6 van 6

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

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

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5898840 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
002 Y5898830 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
002 Y5898851 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
002 Y5898852 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
003 Y5899274 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
003 Y5899139 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
003 Y5898832 22-07-2016 21-07-2016 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
M. Verschoor
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : GEMZ
Uw projectnummer : B16.6473
ALcontrol rapportnummer : 12350488, versienummer: 1

Rotterdam, 05-08-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B16.6473. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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

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

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PB02 07-29-2016 PB02 07-29-2016

002 Grondwater
(AS3000)

PB12 07-29-2016 PB12 07-29-2016

003 Grondwater
(AS3000)

PB21 07-29-2016 PB21 07-29-2016

004 Grondwater
(AS3000)

PB25 07-29-2016 PB25 07-29-2016

005 Grondwater
(AS3000)

PB31-1 07-29-2016 PB31-1 07-29-2016

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 99  220  200  180  210  

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

kobalt µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

koper µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2.0  <2.0  2.3  <2.0  <2.0  

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

nikkel µg/l S <3  <3  <3  <3  <3  

zink µg/l S <10  <10  <10  19  <10  

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

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  0.03  0.04  

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

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PB02 07-29-2016 PB02 07-29-2016

002 Grondwater
(AS3000)

PB12 07-29-2016 PB12 07-29-2016

003 Grondwater
(AS3000)

PB21 07-29-2016 PB21 07-29-2016

004 Grondwater
(AS3000)

PB25 07-29-2016 PB25 07-29-2016

005 Grondwater
(AS3000)

PB31-1 07-29-2016 PB31-1 07-29-2016

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

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

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

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

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

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

PB31-2 07-29-2016 PB31-2 07-29-2016

Analyse Eenheid Q 006     

METALEN
barium µg/l S 270          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S <10          

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

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

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

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

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

006 Grondwater
(AS3000)

PB31-2 07-29-2016 PB31-2 07-29-2016

Analyse Eenheid Q 006     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

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



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

GEMZ
B16.6473
12350488

29-07-2016

M. Verschoor

29-07-2016

05-08-2016

Blad 7 van 9

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

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

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :
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Monster beschrijvingen

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

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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

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

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6175595 29-07-2016 29-07-2016 ALC236  
001 G6175594 29-07-2016 29-07-2016 ALC236  
001 B1573707 29-07-2016 29-07-2016 ALC204  
002 G6175596 29-07-2016 29-07-2016 ALC236  
002 G6175602 29-07-2016 29-07-2016 ALC236  
002 B1573700 29-07-2016 29-07-2016 ALC204  
003 G6175598 29-07-2016 29-07-2016 ALC236  
003 G6175597 29-07-2016 29-07-2016 ALC236  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 B1573706 29-07-2016 29-07-2016 ALC204  
004 B1573701 29-07-2016 29-07-2016 ALC204  
004 G6175608 29-07-2016 29-07-2016 ALC236  
004 G6175607 29-07-2016 29-07-2016 ALC236  
005 G6175601 29-07-2016 29-07-2016 ALC236  
005 G6175600 29-07-2016 29-07-2016 ALC236  
005 B1573703 29-07-2016 29-07-2016 ALC204  
006 B1573702 29-07-2016 29-07-2016 ALC204  
006 G6175592 29-07-2016 29-07-2016 ALC236  
006 G6175586 29-07-2016 29-07-2016 ALC236  



Bijlage 5 
 

Projectcode: B16.6473 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM01 MM02 MM03 
Certificaatcode   12346544 12346544 12346544 
Boring(en)   B01B, B03, B05, B07, B09B, B10, 

PB12 
B13, B15, B17, B19, B38, B39, B40 B26, B29B, B30, B31-2, B32, B35, 

B37, PB25 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 9,1 7,7 6,8 
Lutum % ds 39 35 44 
Datum van toetsing  5-8-2016 5-8-2016 5-8-2016 
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  180 124 (6)   220 166 (6)   240 149 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,33 0,30 -0,02  0,34 0,33 -0,02  0,41 0,38 -0,02 
Kobalt [Co] mg/kg ds  12 8 -0,04  15 11 -0,02  14 9 -0,03 
Koper [Cu] mg/kg ds  24 20 -0,13  23 20 -0,13  26 21 -0,13 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,08 0,07 -0  <0,05 <0,03 -0  0,05 0,04 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds  39 34 -0,03  30 28 -0,05  34 29 -0,04 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  38 27 -0,12  44 34 -0,02  45 29 -0,09 
Zink [Zn] mg/kg ds  110 85 -0,09  100 84 -0,1  110 80 -0,1 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,02 0,02   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,01 0,01   <0,01 <0,01   0,01 0,01  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,01 0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02   <0,01 <0,01   0,02 0,02  
Chryseen mg/kg ds  0,02 0,02   <0,01 <0,01   0,01 0,01  
Fenanthreen mg/kg ds  0,02 0,02   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Fluorantheen mg/kg ds  0,03 0,03   <0,01 <0,01   0,02 0,02  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
PAK 10 VROM mg/kg ds   0,15 -0,04   <0,070 -0,04   0,10 -0,04 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,151    0,07    0,102   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  
PCB 101 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  
PCB 153 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  
PCB (som 7) µg/kg ds   <5,4 -0,01   <6,4 -0,01   <7,2 -0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9    4,9   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 4 (6)   <5 5 (6)   <5 5 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 4 (6)   <5 5 (6)   <5 5 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 4 (6)   <5 5 (6)   <5 5 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 4 (6)   <5 5 (6)   <5 5 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <15 -0,04  <20 <18 -0,04  <20 <21 -0,04 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  78,8 79,0   78,8 79,0   75,6 76,0  
Lutum %  39    35    44   
Organische stof (humus) %  9,1    7,7    6,8   
 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B16.6473 

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

Grondmonster   MM04 MM05 MM06 
Certificaatcode   12346544 12346544 12346544 
Boring(en)   B14B, B14B, B29B, B29B, PB02, 

PB02, PB25, PB25 
B31-2, B31-2, B31-2, PB02, PB02, 
PB25, PB25 

B09B, B09B, B09B, B09B, PB12, 
PB12, PB12, PB12, PB25 

Traject (m -mv)   0,50 - 1,50 1,50 - 3,20 0,50 - 3,00 
Humus % ds 2,7 5,1 1,0 
Lutum % ds 54 30 2,7 
Datum van toetsing  5-8-2016 5-8-2016 5-8-2016 
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  220 114 (6)   250 215 (6)   48 171 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,26 0,24 -0,03  0,39 0,43 -0,01  <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds  14 7 -0,05  14 12 -0,02  5,4 17,6 0,01 
Koper [Cu] mg/kg ds  21 15 -0,17  18 18 -0,15  5,7 11,5 -0,19 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,05 0,04 -0  0,05 0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds  20 16 -0,07  18 18 -0,07  <10 <11 -0,08 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  41 22 -0,2  45 39 0,06  16 44 0,14 
Zink [Zn] mg/kg ds  91 59 -0,14  93 88 -0,09  30 69 -0,12 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,070 -0,04   <0,070 -0,04   <0,070 -0,04 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,07    0,07    0,07   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <3   <1 <1   <1 <4  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <3   <1 <1   <1 <4  
PCB 101 µg/kg ds  <1 <3   <1 <1   <1 <4  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <3   <1 <1   <1 <4  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <3   <1 <1   <1 <4  
PCB 153 µg/kg ds  <1 <3   <1 <1   <1 <4  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <3   <1 <1   <1 <4  
PCB (som 7) µg/kg ds   <18 -0   <9,6 -0,01   <25 0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9    4,9   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 13 (6)   <5 7 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 13 (6)   <5 7 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 13 (6)   <5 7 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 13 (6)   <5 7 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <52 -0,03  <20 <27 -0,03  <20 <70 -0,02 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  75,7 76,0   62,8 63,0   79,6 80,0  
Lutum %  54    30    2,7   
Organische stof (humus) %  2,7    5,1    1,0   
 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B16.6473 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M07 MM08 MM09 
Certificaatcode   12346544 12346544 12346544 
Boring(en)   PB02 PB02, PB02, PB02, PB12, PB12 B31-2, B31-2, B31-2, B31-2, PB25 
Traject (m -mv)   1,80 - 2,20 3,20 - 5,00 3,00 - 5,00 
Humus % ds 47 6,2 0,50 
Lutum % ds 41 29 1,0 
Datum van toetsing  5-8-2016 5-8-2016 5-8-2016 
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  160 106 (6)   120 106 (6)   <20 <54 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,1 -0,04  <0,2 <0,1 -0,04  <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds  21 14 -0,01  9,6 8,5 -0,04  2,1 7,4 -0,04 
Koper [Cu] mg/kg ds  38 20 -0,13  14 14 -0,17  <5 <7 -0,22 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,08 0,06 -0  <0,05 <0,03 -0  <0,05 <0,05 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds  17 11 -0,08  13 13 -0,08  <10 <11 -0,08 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  4,2 4,2 0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  55 38 0,05  31 28 -0,11  5,6 16,3 -0,29 
Zink [Zn] mg/kg ds  50 29 -0,19  67 64 -0,13  <20 <33 -0,18 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,00   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,02# <0,00   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,00   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,02# <0,00   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,02# <0,00   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Chryseen mg/kg ds  0,02# <0,00   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,00   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,00   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,02# <0,00   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
Naftaleen mg/kg ds  0,02# <0,00   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,037 -0,04   <0,070 -0,04   <0,070 -0,04 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,112    0,07    0,07   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  1,2# 0,3   <1 <1   <1 <4  
PCB 52 µg/kg ds  1,4# 0,3   <1 <1   <1 <4  
PCB 101 µg/kg ds  1,1# 0,3   <1 <1   <1 <4  
PCB 118 µg/kg ds  1,3# 0,3   <1 <1   <1 <4  
PCB 138 µg/kg ds  1,2# 0,3   <1 <1   <1 <4  
PCB 153 µg/kg ds  <1 <0   <1 <1   <1 <4  
PCB 180 µg/kg ds  1,2# 0,3   <1 <1   <1 <4  
PCB (som 7) µg/kg ds   2,0 -0,02   <7,9 -0,01   <25 0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  5,88    4,9    4,9   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  6 2 (6)   <5 6 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  12 4 (6)   <5 6 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  35 12 (6)   <5 6 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  29 10 (6)   <5 6 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  80 27 -0,03  <20 <23 -0,03  <20 <70 -0,02 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  25,4 25,0   75,3 75,0   81,5 82,0  
Lutum %  41    29    1,0   
Organische stof (humus) %  47    6,2    0,50   
 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B16.6473 

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   OCB01 OCB02 OCB03 
Certificaatcode   12346541 12346541 12346541 
Boring(en)   B27, B35, B37 B22, B39, B40 B32, B33, B34 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,30 0,00 - 0,30 0,00 - 0,30 
Humus % ds 10 6,1 6,8 
Lutum % ds    
Datum van toetsing  5-8-2016 5-8-2016 5-8-2016 
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Hexachloorbenzeen (HCB) µg/kg ds  <1 <1 -0  <1 <1 -0  <1 <1 -0 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  73,8 74,0   77,9 78,0   78,8 79,0  
Lutum %    
Organische stof (humus) %  10    6,1    6,8   
     
BESTRIJDINGSMIDDELE
N 

    

alfa-HCH µg/kg ds  <1 <1 0  <1 <1 0  <1 <1 0 
beta-HCH µg/kg ds  <1 <1 -0  <1 <1 -0  <1 <1 -0 
gamma-HCH µg/kg ds  <1 <1 -0  <1 <1 -0  <1 <1 -0 
delta-HCH µg/kg ds  <1 <1 (6)   <1 <1 (6)   <1 <1 (6)  
Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

µg/kg ds   <2,1 -0   <3,4 -0   <3,1 -0 

Hexachloorbutadieen µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  
Isodrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  
Telodrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  
Heptachloor µg/kg ds  <1 <1 0  <1 <1 0  <1 <1 0 
Heptachloorepoxide µg/kg ds   <1,4 -0   <2,3 0   <2,1 0 
Aldrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  
Dieldrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  
Endrin µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  
DDE (som) µg/kg ds   <1,4 -0,04   <2,3 -0,04   <2,1 -0,04 
2,4-DDE (ortho, para-
DDE) 

µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  

4,4-DDE (para, para-DDE) µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  
DDD (som) µg/kg ds   <1,4 -0   <2,3 -0   <2,1 -0 
2,4-DDD (ortho, para-
DDD) 

µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  

4,4-DDD (para, para-DDD) µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  
DDT (som) µg/kg ds   <1,4 -0,13   <2,3 -0,13   <2,1 -0,13 
2,4-DDT (ortho, para-DDT) µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  
4,4-DDT (para, para-DDT) µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  
alfa-Endosulfan µg/kg ds  <1 <1 0  <1 <1 0  <1 <1 0 
Chloordaan (cis + trans) µg/kg ds   <1,4 -0   <2,3 0   <2,1 0 
cis-Chloordaan µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  
trans-Chloordaan µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  
OCB (0,7 som, grond) µg/kg ds  14,7    14,7    14,7   
OCB (0,7 som, 
waterbodem) 

µg/kg ds  16,1    16,1    16,1   

DDT (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   
DDD (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   
DDE (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   
Aldrin/Dieldrin (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  4,2    4,2    4,2   

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 
0.7 fa 

µg/kg ds  2,1    2,1    2,1   

HCH (som, 0.7 factor) µg/kg ds  2,8    2,8    2,8   
Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   

Chloordaan (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   

trans-Heptachloorepoxide µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  
Endosulfansulfaat µg/kg ds  <1 <1 (6)   <1 <1 (6)   <1 <1 (6)  
cis-Heptachloorepoxide µg/kg ds  <1 <1   <1 <1   <1 <1  



Bijlage 5 
 

Projectcode: B16.6473 

Grondmonster   OCB01 OCB02 OCB03 
Certificaatcode   12346541 12346541 12346541 
Boring(en)   B27, B35, B37 B22, B39, B40 B32, B33, B34 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,30 0,00 - 0,30 0,00 - 0,30 
Humus % ds 10 6,1 6,8 
Lutum % ds    
Datum van toetsing  5-8-2016 5-8-2016 5-8-2016 
Som 21 
Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

µg/kg ds   <15    <24    <22  

 
 
 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
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 2.0.0 - 
 
 
 
Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  
   
METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 
   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   
alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 
beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 
gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003    
Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 
Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 
Aldrin mg/kg ds     0,32 
DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 
DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 
DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 
alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4    
 
 
 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B16.6473 

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

Watermonster  PB02 07-29-2016 PB12 07-29-2016 PB21 07-29-2016 
Datum  29-7-2016 29-7-2016 29-7-2016 
Filterdiepte (m -mv)  2,20 - 3,20 2,50 - 3,50 2,00 - 3,00 
Datum van toetsing  5-8-2016 5-8-2016 5-8-2016 
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
METALEN     
Barium [Ba] µg/l  99 99 0,09  220 220 0,3  200 200 0,26 
Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14 -0,05  <0,20 <0,14 -0,05  <0,20 <0,14 -0,05 
Kobalt [Co] µg/l  <2 <1 -0,24  <2 <1 -0,24  <2 <1 -0,24 
Koper [Cu] µg/l  <2,0 <1,4 -0,23  <2,0 <1,4 -0,23  <2,0 <1,4 -0,23 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04 
Lood [Pb] µg/l  <2,0 <1,4 -0,23  <2,0 <1,4 -0,23  2,3 2,3 -0,21 
Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1 -0,01  <2 <1 -0,01  <2 <1 -0,01 
Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2 -0,22  <3 <2 -0,22  <3 <2 -0,22 
Zink [Zn] µg/l  <10 <7 -0,08  <10 <7 -0,08  <10 <7 -0,08 
     
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 
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) µg/l   <0,21 0   <0,21 0   <0,21 0 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21    0,21    0,21   
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14)    <0,77(2,14)    <0,77(2,14)  

     
PAK     
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 
PAK 10 VROM -   <0,00020(11)    <0,00020(11)    <0,00020(11)  
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01   <0,14 0,01   <0,14 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14    0,14    0,14   

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

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

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,02  <0,2 <0,1 0,02  <0,2 <0,1 0,02 
Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0   <0,42 -0   <0,42 -0 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  
Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42    0,42    0,42   

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14)   <0,2 <0,1(14)   <0,2 <0,1(14)  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18(6)   <25 18(6)   <25 18(6)  
Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18(6)   <25 18(6)   <25 18(6)  
Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18(6)   <25 18(6)   <25 18(6)  
Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18(6)   <25 18(6)   <25 18(6)  
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Projectcode: B16.6473 

Watermonster  PB02 07-29-2016 PB12 07-29-2016 PB21 07-29-2016 
Datum  29-7-2016 29-7-2016 29-7-2016 
Filterdiepte (m -mv)  2,20 - 3,20 2,50 - 3,50 2,00 - 3,00 
Datum van toetsing  5-8-2016 5-8-2016 5-8-2016 
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03 
 
Tabel 7: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  PB25 07-29-2016 PB31-1 07-29-2016 PB31-2 07-29-2016 
Datum  29-7-2016 29-7-2016 29-7-2016 
Filterdiepte (m -mv)  2,50 - 3,50 2,00 - 3,00 4,00 - 5,00 
Datum van toetsing  5-8-2016 5-8-2016 5-8-2016 
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
METALEN     
Barium [Ba] µg/l  180 180 0,23  210 210 0,28  270 270 0,38 
Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14 -0,05  <0,20 <0,14 -0,05  <0,20 <0,14 -0,05 
Kobalt [Co] µg/l  <2 <1 -0,24  <2 <1 -0,24  <2 <1 -0,24 
Koper [Cu] µg/l  <2,0 <1,4 -0,23  <2,0 <1,4 -0,23  <2,0 <1,4 -0,23 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04 
Lood [Pb] µg/l  <2,0 <1,4 -0,23  <2,0 <1,4 -0,23  <2,0 <1,4 -0,23 
Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1 -0,01  <2 <1 -0,01  <2 <1 -0,01 
Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2 -0,22  <3 <2 -0,22  <3 <2 -0,22 
Zink [Zn] µg/l  19 19 -0,06  <10 <7 -0,08  <10 <7 -0,08 
     
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 
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) µg/l   <0,21 0   <0,21 0   <0,21 0 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21    0,21    0,21   
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14)    <0,77(2,14)    <0,77(2,14)  

     
PAK     
Naftaleen µg/l  0,03 0,03 0  0,04 0,04 0  <0,02 <0,01 0 
PAK 10 VROM -   0,00043(11)    0,00057(11)    <0,00020(11)  
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01   <0,14 0,01   <0,14 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14    0,14    0,14   

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

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

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,02  <0,2 <0,1 0,02  <0,2 <0,1 0,02 
Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0   <0,42 -0   <0,42 -0 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  
Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42    0,42    0,42   

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14)   <0,2 <0,1(14)   <0,2 <0,1(14)  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  
     
OVERIGE     
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Projectcode: B16.6473 

Watermonster  PB25 07-29-2016 PB31-1 07-29-2016 PB31-2 07-29-2016 
Datum  29-7-2016 29-7-2016 29-7-2016 
Filterdiepte (m -mv)  2,50 - 3,50 2,00 - 3,00 4,00 - 5,00 
Datum van toetsing  5-8-2016 5-8-2016 5-8-2016 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18(6)   <25 18(6)   <25 18(6)  
Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18(6)   <25 18(6)   <25 18(6)  
Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18(6)   <25 18(6)   <25 18(6)  
Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18(6)   <25 18(6)   <25 18(6)  
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
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 2.0.0 - 
 
Tabel 8: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  
   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  50 200  625 
Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 
Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 
Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 
Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 
Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 
Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 
Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 
Zink [Zn] µg/l  65 24  800 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Benzeen µg/l  0,2   30 
Tolueen µg/l  7   1000 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  
   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) µg/l  50   600 
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  Voorwoord 

De  gemeente  Zaltbommel  is  van  plan  de  ontwikkeling  van  bedrijventerrein  Wildeman  
II   mogelijk   te   maken.   Deze   ingreep   kan   effecten   hebben   op   beschermde   soorten  
planten  en  dieren. 
 
De  gemeente  Zaltbommel  heeft  Bureau  Waardenburg  opdracht  verstrekt  om  effecten,  
als  gevolg  van  de  voorgenomen  werkzaamheden,  op  beschermde  soorten  in  beeld  te  
brengen.   
 
Aan  de  totstandkoming  van  dit  rapport  werkten  mee: 
 
D.E.H.  Wansink projectleiding,  rapportage 
Arie  Kersbergen veldwerk,  fotografie,  determinatie  macrofauna. 
 
Genoemde   personen   zijn   door   opleiding,   werkervaring   en   zelfstudie   gekwalificeerd  
voor  de  door  hun  uitgevoerde  werkzaamheden.  Het  project  is  uitgevoerd  volgens  het  
kwaliteitshandboek  van  Bureau  Waardenburg.  Het  kwaliteitsmanagementsysteem  van  
Bureau  Waardenburg  is  ISO  gecertificeerd.   
 
Vanuit   de   gemeente   Zaltbommel   werd   de   opdracht   begeleid   door   de   heer   G.J.J.  
Rinkel.  Wij  danken  hem  voor  de  prettige  samenwerking. 
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 1 Inleiding 

 1.1 Aanleiding  en  doel 

Gemeente   Zaltbommel   is   voornemens   een   bestemmingsplan   op   te   stellen   om   de  
ontwikkeling   van   het   bedrijventerrein   Wildeman   II   mogelijk   te   maken.   Hierbij   zal  
rekening  moeten  worden  gehouden  met  het  huidige  voorkomen  van  soorten  planten  
en  dieren  die  beschermd  zijn  krachtens  de  Flora-  en  faunawet1.   
 
Het  plangebied  (ca.  18  ha)  ligt  ten  oosten  van  Zaltbommel  tegen  het  reeds  bestaande  
bedrijventerrein  Wildeman   I.  Het  plangebied  bestaat  uit  bouwland  waar  enkele   jaren  
achtereen  maïs   is  verbouwd.  Momenteel   ligt  de  nadruk  op   intensief  graslandbeheer.  
Het   ligt   in   de   bedoeling   dat   zich   ter   plaatse   grootschalige   logistieke   bedrijven   gaan  
vestigen  (DC’s). 
 
Op   korte   afstand   van   het   toekomstige   bedrijventerrein   ligt   het   Natura   2000-gebied  
Rijntakken.   De   vestiging   van   bedrijven   nabij   dit   Natura   2000-gebied   kan   gevolgen  
hebben  voor  de  realisatie  van  de   instandhoudingsdoelstellingen  en  de   integriteit  van  
dit   Natura   2000-gebied.   Om   dit   te   onderzoeken   is   een   voortoets   of   oriëntatiefase  
uitgevoerd.  In  Verbeek  &  Wansink  (2015)  wordt  verslag  gedaan  van  deze  voortoets. 
 
In  het  onderhavige  rapport  wordt  verslag  gedaan  van  een  onderzoek  uitgevoerd  naar  
de  betekenis  van  het  plangebied  voor  beschermde  soorten. 
 
Het   doel   is   om   te   bepalen   of   de   ingreep   kan   leiden   tot   overtredingen   van   verbods-
bepalingen  uit  de  Flora-  en  faunawet.  Tevens  wordt  nagegaan  of  dit  uitvoering  van  het  
nieuwe  bestemmingsplan   in  de  weg  staat.  Als  het  plan   tot  overtredingen  kan   leiden,  
wordt   bepaald   of   maatregelen   mogelijk   zijn   om   overtreding   te   voorkomen,   of   een  
vrijstelling  geldt  of  onder  welke  voorwaarden  ontheffing  kan  worden  aangevraagd  en  
verkregen. 
 

 1.2 Aanpak  quick  scan  Flora-  en  faunawet 

Bij   het   opstellen   van   het   nieuwe   bestemmingsplan   zal   rekening   moeten   worden  
gehouden  met  het  huidige  voorkomen  van  beschermde  soorten  planten  en  dieren.  Als  
de   nieuwe   bestemming   leidt   tot   het   overtreden   van   verbodsbepalingen   betreffende  
beschermde  soorten,  zal  moeten  worden  nagegaan  of  een  vrijstelling  geldt  of  dat  een  
ontheffing  ex  artikel  75  van  de  Flora-  en  faunawet  moet  worden  verkregen  (zie  bijlage  
1).   
 

                                                      
1 Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Flora- en faunawet. Bij toepassing van de Flora- en 
faunawet worden conform de AmvB art. 75 drie beschermingsregimes onderscheiden. Voor soorten uit 
‘Tabel 1’ geldt vrijstelling van verbodsbepalingen bij werkzaamheden in het kader van ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting. Voor vogels en soorten van ‘Tabel 2 of 3’ geldt geen vrijstelling en kan aanvraag 
van een ontheffing aan de orde zijn bij overtreding van verbodsbepalingen (Bijlage Wettelijk kader). In de 
tekst is per beschermde soort aangegeven in welke categorie deze is opgenomen. 
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Dit   rapport   beschrijft   de   mogelijke   effecten   van   het   nieuwe   bestemmingsplan   op  
beschermde  en/of  bijzondere  soorten  planten  en  dieren.  In  dit  rapport  wordt  ingegaan  
op  de  volgende  vragen: 
- Welke  beschermde  soorten  planten  en  dieren  komen  mogelijk  of  zeker  voor  in  

de  invloedssfeer  van  het  toekomstige  bedrijventerrein? 
- Welke   effecten   op   beschermde   soorten   heeft   de   ontwikkeling   van   het  

bedrijventerrein?   
- Kunnen  de  effecten  een  wezenlijke  negatieve  invloed  op  soorten  hebben? 
- Worden   verbodsbepalingen   van   de   Flora-   en   faunawet   overtreden?   Zo   ja,  

welke? 
- Moet  hiervoor  ontheffing  worden  aangevraagd? 
- Zijn  er  mogelijkheden  voor  mitigatie  (vermindering)  en  compensatie  van  schade  

aan  beschermde  soorten? 
 

 1.3 Verantwoording 

De   toetsing   is   een   effectbepaling   en   -beoordeling   op   basis   van   de   huidige  
aanwezigheid  van  beschermde  soorten  planten  en  dieren  in  het  plangebied,  de  functie  
van   het   plangebied  en   de   directe   omgeving   voor   deze   soorten   en  de   voorgenomen  
ingreep.  De  toetsing   is  opgesteld  op  basis  van  het   in  2015  uitgevoerde  veldwerk,  de  
huidige  ter  beschikking  staande  kennis  en  inschattingen  van  deskundigen.   
 
Het   plangebied   Wildeman   II   is   op   17   augustus   en   op   2   november   2015   bezocht.  
Tijdens   de   terreinbezoeken   is   zoveel   mogelijk   concrete   informatie   verzameld   met  
betrekking   tot   de   aan-   of   afwezigheid   van   beschermde   soorten   (zicht-   en   geluids-
waarnemingen,   sporenonderzoek  naar   de   aanwezigheid   van  pootafdrukken,   nesten,  
holen,  uitwerpselen,  haren,  etc).  Op  basis  van  terreinkenmerken  en  expert  judgement  
is  beoordeeld  of  het  terrein  geschikt  is  voor  de  in  de  regio  voorkomende  beschermde  
soorten.  Bij  het  onderzoek  is  gebruik  gemaakt  van  een  schepnet  om  een  indicatie  te  
krijgen   van   het   voorkomen   van   vissen   en   amfibieën.   Tevens   zijn   monsters   van   de  
onderwater-vegetatie  genomen  in  verband  met  het  mogelijke  voorkomen  van  de  platte  
schijfhoren. 
 
Aanvullend   op   het   terreinbezoek   heeft   beperkt   bronnenonderzoek   plaatsgevonden.  
Voor  een  actueel  overzicht   van  beschermde  soorten   die   in  de   regio   voorkomen   zijn  
online   beschikbare   bronnen   geraadpleegd,   waaronder   www.verspreidingsatlas.nl,  
www.libellennet.nl,  www.vlindernet.nl,  www.zoogdieratlas.nl,  www.ravon.nl.  Daarnaast  
is,   voor   zover   nodig,   gebruik   gemaakt   van  achtergrond  documentatie   (zie   literatuur-
lijst). 
 
Het  onderzoek  is  uitgevoerd  door  medewerkers  van  Bureau  Waardenburg.  Deze  zijn  
door   opleiding,   werkervaring   en   zelfstudie   gekwalificeerd   voor   de   door   hun  
uitgevoerde   werkzaamheden.   Het   project   is   uitgevoerd   volgens   het   kwaliteits-
handboek  van  Bureau  Waardenburg.  Het  kwaliteitsmanagementsysteem  van  Bureau  
Waardenburg   is   door   Certiked   ISO   gecertificeerd   overeenkomstig   BRL   9990:2001   /  
ISO  9001:2008. 
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 2 Plangebied  en  ingreep 

 2.1 Het  plangebied 

Het  bestemmingsplangebied   (ca.  18  ha)   ligt  aan  de  oostkant   van  Zaltbommel   tegen  
het  bestaande  bedrijventerrein  Wildeman  I  (figuur  2.1).  Het  plangebied  bestaat  op  dit  
moment  uit  agrarisch  gebied  met  enkele  sloten.  De  sloten  zijn  of  kaal  of  dicht  begroeid  
met  riet.  Aan  de  randen  van  het  plangebied  staan  enkele  bomenrijen  (zwarte  els).  Aan  
de  oostzijde  grenst  het  gebied  aan  een  hoogspanningsstation.  Het  plangebied  wordt  
afwisselend  als  gras-  en  bouwland  gebruikt.  In  2015  werd  gras  geteeld,  daarvoor  een  
aantal   jaren   maïs.   Aan   de   grenzen   van   het   plangebied   liggen   de   provinciale   weg  
N322,  Wildemanweg  en  van  Heemstraweg  Oost.  Centraal  door  het  plangebied   loopt  
de  Bommelsekade. 
 
Aan  de  noord-,  oost-  en  zuidzijde  grenst  het  plangebied  aan  open,  agrarisch  gebied.  
Op  ruim  550  meter  ten  noordoosten  van  het  plangebied   ligt  het  natuurgebied  Kil  van  
Hurwenen,  dat  onderdeel   is  van  het  Natura  2000-gebied  Rijntakken.  Op  circa  1.800  
meter  ten  noorden  van  het  plangebied  ligt  de  rivier  de  Waal.  Circa  1.300  m  naar  het  
oosten  ligt  de  rijksweg  A2.   
 

 
Figuur 2.1 Ligging plangebied bedrijventerrein Wildeman II te Zaltbommel 

(Ondergrond: OpenStreepMap 2015).  
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Figuur 2.2 Impressies van het plangebied.  
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 2.2 De  ingreep 

Gemeente   Zaltbommel   is   een   bestemmingsplan   aan   het   opstellen   om   in   het  
plangebied  (Wildeman  II)  de  ontwikkeling  van  een  bedrijventerrein  mogelijk  te  maken.  
Het  ligt   in  de  bedoeling  dat  zich  hier  grootschalige  logistieke  bedrijven  gaan  vestigen  
(distributiecentra).  Mogelijk  wordt  een  klein,  ondergeschikt  deel,  voor  meer  gemengde  
bedrijvigheid  gebruikt.  Grootschalige  detailhandel  is  niet  mogelijk  op  deze  locatie. 
 
Voor  de  ontwikkeling  van  het  bedrijventerrein  worden  de  watergangen  die  ‘dwars’  door  
de  percelen  lopen  gedempt.  De  watergangen  aan  de  randen  van  het  gebied  blijven  in  
stand.  Het  betreft  in  totaal  5.746  m2  watergang.  Dit  oppervlak  wordt  elders  binnen  het  
plangebied   gecompenseerd.   Er   worden   geen   aanpassingen   aan   het   bestaande  
wegennet  doorgevoerd.  Er  worden  geen  bomen  gekapt.  Het  onderhoud  van  de  sloten  
blijft   gelijk   aan   het   huidige   beheer,   i.e.   eenmaal   per   jaar   worden   ze   geschoond  
(schouwplicht,  keur). 
 
Het   bestemmingsplan  maakt   een   ingreep  mogelijk   die   kan   omschreven   worden   als  
een   ingreep   in   het   kader   van   ruimtelijke   ontwikkeling   en   inrichting.   De   gemeente  
Zaltbommel   beschikt   over   een   door   de   minister   van   Economische   Zaken   goed-
gekeurde   gedragscode   (Lohman   et   al.   2013).   Voor   de   ontwikkeling   van   het  
bedrijventerrein  geldt  daarom  een  vrijstelling  van  verbodsbepalingen  ten  aanzien  van  
de  soorten  in  de  Tabellen  1  en  2  van  de  AmvB  art  75  van  de  Flora-  en  faunawet  (zie  
bijlage  1). 
 
 

 2.3 Planning  van  de  werkzaamheden 

Het  bestemmingsplan  zal  medio  2016  worden  vastgesteld.  Afhankelijk  van  eventuele  
beroepsprocedures   zal   de   daadwerkelijke   ontwikkeling   van   het   plangebied   tot  
bedrijventerrein  waarschijnlijk  eind  2016  /  begin  2017  van  start  gaan. 
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 3   Voorkomen   van   beschermde   soorten  
planten  en  dieren 

 3.1 Methodiek  veldonderzoek 

Het   plangebied   Wildeman   II   is   op   17   augustus   en   op   2   november   2015   bezocht.  
Tijdens   het   eerste   terreinbezoek   is   een   globale   indruk   van   het   terrein   verkregen.  
Tijdens   het   tweede   terreinbezoek   is   zoveel   mogelijk   concrete   informatie   verzameld  
met   betrekking   tot   de   aan-   of   afwezigheid   van   beschermde   soorten   (zicht-   en  
geluidswaarnemingen,   sporenonderzoek   naar   de   aanwezigheid   van   pootafdrukken,  
nesten,  holen,  uitwerpselen,  haren,  etc).  De  nadruk  lag  op  plekken  waar  beschermde  
soorten  werden  verwacht,  zoals  de  sloten,  de  bomen  en  het  zuiveringsstation. 
 
Bij   het  onderzoek   is   gebruik  gemaakt   van  een  schepnet  om  een   indicatie   te   krijgen  
van   het   voorkomen   van   vissen   en   amfibieën.   Tevens   zijn   monsters   van   de  
onderwatervegetatie   in  de  sloten  genomen   in  verband  met  het  mogelijke  voorkomen  
van  de  platte  schijfhoren.  Deze  monsters  zijn  in  het  laboratorium  nader  geanalyseerd.  
Determinatie   heeft   plaatsgevonden   door   een   macrofaunadeskundige   van   Bureau  
Waardenburg. 
 
Vanwege  het  ontbreken  van  geschikte  objecten  voor  verblijfplaatsen  van  vleermuizen  
(gebouwen   en   bomen  met   holtes)   en   het   zeer   open   karakter   van   het   plangebied   is  
geen  onderzoek  naar  het  gebruik  van  het  plangebied  door  vleermuizen  uitgevoerd. 
 
 

 3.2 Resultaten   

De  volgende  beschrijving  over  het  voorkomen  van  beschermde  soorten  is  gebaseerd  
op  de   twee  veldbezoeken  en   raadpleging  van  bestaande  bronnen.  Voor   soorten  die  
niet  tijdens  de  veldbezoeken  zijn  aangetroffen,  maar  wel  in  bronnen  worden  genoemd  
is  op  basis  van  terreinkenmerken  en  expert   judgement  beoordeeld  of  het  terrein  een  
functie  kan  hebben. 
 
In   de   Flora-   en   faunawet   (AMvB   art.   752)   worden   drie   beschermingsregimes  
onderscheiden.  Voor  soorten  uit   ‘Tabel  1’   geldt  vrijstelling  van  verbodsbepalingen  bij  
werkzaamheden   in  het  kader  van  ruimtelijke  ontwikkeling  en   inrichting.  Voor  soorten  
van   ‘Tabel   2’   (’overige   beschermde   soorten’)   geldt   dit   eveneens,  mits   op   basis   van  
een   door   de  minister   van   EZ   goedgekeurde   gedragscode  wordt   gewerkt.   Anders   is  
ontheffing   noodzakelijk,   na   lichte   toetsing.   Voor   soorten   van   ‘Tabel   3’   (‘strikt  
beschermde  soorten’)  geldt  geen  vrijstelling  en  kan  aanvraag  van  een  ontheffing  aan  
de   orde   zijn   bij   overtreding   van   verbodsbepalingen.   In   de   tekst   is   per   beschermde  
soort  aangegeven  in  welke  categorie  deze  is  opgenomen.   

                                                      
2 Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging 
van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen. 23 februari 2005. 
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Planten 
De  veldbezoeken  hebben  geen  beschermde  plantensoorten  opgeleverd.  Vanwege  het  
intensieve  beheer   (maaien  en  betreding)   is  het  voorkomen  van  beschermde  soorten  
ook  niet  waarschijnlijk.  Mogelijk  dat  een  enkele  verdwaalde  rietorchis  (Tabel  2-soort)  in  
de   bermen   voorkomt.   Herkenning   van   deze   soort   was   op   het   moment   van   het  
veldbezoek  moeilijk  omdat  de  bloeitijd  voorbij  was.  Het  voorkomen  van  beschermde  
plantensoorten  in  de  akker/graslanden  kan  vanwege  het  intensieve  agrarische  gebruik  
en  daardoor  ontbreken  van  geschikt  habitat  worden  uitgesloten. 
 
Ongewervelden 
Beschermde   libellen   zijn   van   het   plangebied   niet   bekend.   Het   plangebied   ligt   ver  
buiten   het   bekende   areaal   van   deze   soorten   (www.libellennet.nl).   Alleen   de  
rivierrombout   (Tabel   3-soort)   is   in   de   buurt   aangetroffen,   namelijk   bij   de  Waal.   Het  
habitat   van  deze  soort,   rivieren  en  beken  met  zandstrandjes  ontbreekt  echter   in  het  
plangebied.  Het  voorkomen  van  beschermde  libellen   in  het  plangebied  kan  op  grond  
van  habitat  en  arealen  worden  uitgesloten. 
 
Beschermde   vlindersoorten   komen   in   het   plangebied   niet   voor   (www.vlindernet.nl).  
Twee  soorten  worden  wel  eens   in  de  omgeving  van  het  plangebied  gezien,  te  weten  
keizersmantel  en  rouwmantel  (beide  Tabel  2-soort).  Dit  zijn  echter  zwervers  die  geen  
binding  met   het   gebied   hebben.   Hun   habitat   ontbreekt   hier   namelijk.   Beide   soorten  
worden  als   uitgestorven  beschouwd,   hoewel   van  de   keizersmantel  wel  weer   enkele  
recente   waarnemingen   als   standvlinder   bekend   zijn.   Dit   was   echter   ver   van   het  
plangebied   verwijder,   namelijk   in   de   duinen,   de   Achterhoek   en   Zuid-Limburg  
(www.vlindernet.nl).  Het   voorkomen   van  beschermde   vlinders   in   het   plangebied   kan  
op  grond  van  habitat  en  arealen  worden  uitgesloten. 
 
De  bemonstering  van  de  sloten  en  de  analyses  van  de  onderwatervegetatie  hebben  
geen  waarnemingen  van  beschermde  waterroofkevers,  Bataafse  stroommossel,  platte  
schijfhoren   (Tabel  3-soorten)  of   (de   inheemse)   rivierkreeft   (Tabel  2)   opgeleverd.  Het  
plangebied   bevindt   zich   bovendien   ver   buiten   het   verspreidingsgebied   van   vliegend  
hert   (Tabel   2),   heldenbok  en   juchtleerkever   (Tabel  3-soorten)   (www.eis-nederland.nl,  
www.nederlandsesoorten.nl,   www.compendiumvoordeleefomgeving.nl).   De   twee  
laatste   genoemde   soorten   worden   al   een   aantal   jaar   als   uitgestorven   in   Nederland  
beschouwd. 
 
Het  voorkomen  van  beschermde  ongewervelde  dieren  in  het  plangebied  kan  op  grond  
van  de  veldbezoeken,  bekende  arealen  en  habitat  worden  uitgesloten. 
 
Vissen 
De   bemonstering   van   de   sloten   heeft   alleen   kleine   modderkruipers   (Tabel   2-soort)  
opgeleverd.  Van  andere  beschermde  soorten  zijn  geen  recente  waarnemingen  uit  het  
plangebied   of   de   wijde   omgeving   bekend   (Van   Kessel   &   Kranenbarg   2012).   Hun  
voorkomen  kan  op  basis  van  de  afstand  tot  bekende  populaties  worden  uitgesloten. 
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Amfibieën 
Tijdens  de  veldbezoeken  zijn  geen  beschermde  amfibieënsoorten   van  de  Tabellen  2  
en  3  aangetroffen;;  wel  van  Tabel  1,  namelijk  de  bastaardkikker.  Uit  de  wijde  omgeving  
zijn   recente   waarnemingen   van   poelkikker   en   rugstreeppad   (Beide   tabel   3)   bekend  
(www.ravon.nl).  Voor  beide  soorten  bevindt  zich  op  dit  moment  geen  geschikt  habitat  
in   het   plangebied.  Tijdens   de   inrichting   van  het   terrein   zouden  echter  wel   geschikte  
plekken  voor  rugstreeppad  kunnen  ontstaan.  Op  dit  moment  kan  het  voorkomen  van  
amfibieënsoorten  van  de  Tabellen  2  en  3  in  het  plangebied  worden  uitgesloten. 
 
Reptielen 
Tijdens   de   veldbezoeken   zijn   geen   beschermde   reptielensoorten   aangetroffen.   Het  
plangebied  bevindt  zich  bovendien  te  ver  van  de  bekende  arealen  (www.ravon.nl).  Het  
voorkomen  van  beschermde  reptielensoorten  in  het  plangebied  kan  op  grond  van  hun  
bekende  verspreidingsgebieden  worden  uitgesloten. 
 
Grondgebonden  zoogdieren 
Van   het   plangebied   zijn   geen   waarnemingen   van   beschermde   grondgebonden  
zoogdieren   bekend   (Huizenga   2011).   Tijdens   de   veldbezoeken   zijn   ze   ook   niet  
waargenomen.  De  beschermde  bever  (Tabel  3)  komt  wel  voor  in  de  Kil  van  Hurwenen,  
maar   in   het   plangebied   bevindt   zich   geen   geschikt   habitat   voor   deze   soort.   Het  
voorkomen  van  soorten  van  de  Tabellen  2  en  3  kan  worden  uitgesloten. 
 
Het   plangebied   wordt   waarschijnlijk   wel   door   soorten   van   Tabel   1   bewoond   en  
bezocht,  zoals  huisspitsmuis,  haas,  vos,   ree,  egel  en  veldmuis.  Deze  soorten  zijn   in  
de  directe  omgeving  van  het  plangebied  waargenomen  (Huizenga  2011). 
 
Vleermuizen 
Beschermde   vleermuissoorten   (allen   Tabel   3-soorten)   zijn   niet   bekend   van   het  
plangebied  of  de  directe  omgeving  daarvan  (Huizenga  2011).  Vanwege  het  ontbreken  
van  geschikte  verblijfplaatsen   in   (holle)   bomen  en  gebouwen   is  hun  voorkomen  ook  
niet   waarschijnlijk.   Mogelijk   dat   een   enkele   laatvlieger,   rosse   vleermuis   of   gewone  
dwergvleermuis   het   gebied   passeert.   Er   zijn   echter   geen   landschapsstructuren   die  
een  essentiële  vliegroute  of  foerageergebied  kunnen  vormen.     
 
Vogels  met  jaarrond  beschermde  nestplaats3   
In  het  plangebied  zijn  tijdens  de  veldbezoeken  geen  nesten  van  vogels  met  jaarrond  
beschermde   nestplaats   aangetroffen.   Vanwege   het   intensieve   gebruik   van   de  
akker/graslanden   en   de   drukke   wegen   rondom   het   plangebied   en   de   lage   bomen  
(zwarte   elzen)   leent   het   plangebied   zich   ook   niet   goed   voor   deze   soorten.   Het  
voorkomen  kan  op  basis  van  het  veldonderzoek  en  habitat  worden  uitgesloten. 
 

                                                      
3 Op grond van door het ministerie van LNV verstrekte handreikingen worden nesten van de volgende 
soorten als jaarrond beschermde nestplaatsen beschouwd: boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele 
kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief, 
zwarte wouw. 
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In   het   gebied   zijn   in   bomen   en   struiken   wel   nesten   van   algemene   broedvogels  
aangetroffen. 
 
 
 

 
Rietorchis  (Foto:  Jan  Dirk  Buizer). 
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 4 Effecten  op  beschermde  flora  en  fauna 

Alleen  de  beschermde  soorten  waarvan  het  voorkomen  is  aangetoond  of  aannemelijk  
is   worden   in   dit   hoofdstuk   behandeld.   Tevens   wordt   alleen   op   soorten   van   Tabel   3  
(AmvB  art  75  van  de  wet)   ingegaan,  omdat  voor  soorten  van  de  Tabellen  1  en  2  een  
vrijstelling   geldt.   De   gemeente   beschikt   namelijk   over   een   door   de  minister   van  EZ  
goedgekeurde  gedragscode  (Lohman  et  al.  2013).  De  ontwikkeling  van  het  plangebied  
kan  worden  gekarakteriseerd  als  een  ruimtelijke  ingreep  en  ontwikkeling. 
 
Amfibieën 
Tijdens  de  ontwikkeling  van  het  plangebied  dient   rekening   te  worden  gehouden  met  
het   mogelijke   voorkomen   van   rugstreeppadden.   De   bouwactiviteiten   die   het  
bestemmingsplan   mogelijk   maakt   zullen   waarschijnlijk   tijdelijk   tot   geschikte  
(voortplantings)plekken   voor   rugstreeppadden   leiden.   Omdat   nu   nog   niet   bekend   is  
waar  en  wanneer  wat  gebeurt  is  niet  te  voorspellen  waar  rugstreeppadden  opduiken,  
of   sprake   is   van   overtreding   van   verbodsbepalingen   en   of   preventieve  maatregelen  
noodzakelijk  zijn.  Daarom  wordt  aanbevolen  kort  voorafgaand  aan  de  bouw  van  een  
distributiecentrum  een   onderzoek  naar  mogelijke  effecten  op   rugstreeppadden  uit   te  
(laten)   voeren.  Het   is   eenvoudig  mogelijk   om  maatregelen   te   treffen   die   voorkomen  
dat  verbodsbepalingen  van  de  Flora-  en  faunawet  worden  overtreden.  Een  eventueel  
voorkomen   van   de   rugstreeppad   binnen   het   bestemmingsplangebied   hoeft   de  
realiseerbaarheid  van  het  bestemmingsplan  daarom  niet  in  de  weg  te  staan. 
 
Met  de  nieuwe  regeling  Tijdelijk  Natuur  is  het  mogelijk  op  voorhand  een  ontheffing  te  
verlenen   voor   soorten   die   zich   mogelijk   op   een   terrein   gaan   vestigen.   Soorten   die  
afhankelijk   zijn   van   leefgebied   dat   tijdelijk   beschikbaar   is   profiteren   hiervan,   terwijl  
grondeigenaren  geen  langdurige  procedures  hoeven   te  doorlopen  als  zo’n  soort  zich  
heeft  gevestigd  en  zij  ingrepen  in  het  gebied  willen  plegen. 
 
Vleermuizen 
Vaste   rust-   en   verblijfplaatsen   komen   niet   voor,   evenmin   essentiële   vliegroutes   en  
foerageergebieden.  Effecten  op  vleermuizen  zijn  daarom  uit  te  sluiten. 
 
Broedvogels 
Verwijderen   van   bomen   en   struiken   met   potentiële   broedplaatsen   van   algemene  
broedvogels  is  niet  voorzien.  Effecten  door  vernietiging  zijn  daardoor  uitgesloten.  Wel  
is   het   mogelijk   dat   broedende   vogels   worden   verstoord   als   in   het   broedseizoen  
werkzaamheden  worden  uitgevoerd.  Omdat  nu  nog  niet  bekend   is  waar  en  wanneer  
wat  gebeurt  is  niet  te  voorspellen  waar  verstoring  van  broedende  vogels  op  kan  treden  
en  of  maatregelen  noodzakelijk  zijn  om  dit   te  voorkomen.  Daarom  wordt  aanbevolen  
kort  voorafgaand  aan  de  bouw  van  een  distributiecentrum/bedrijf  een  onderzoek  naar  
mogelijke  effecten  op  broedvogels  uit  te  (laten)  voeren. 
 
Het   is   eenvoudig   mogelijk   om   maatregelen   te   treffen   die   voorkomen   dat   verbods-
bepalingen  van  de  Flora-  en  faunawet  worden  overtreden.  Een  eventueel  voorkomen  
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van  een  broedende  vogel   in   het  bestemmingsplangebied  hoeft   de   realiseerbaarheid  
van  het  bestemmingsplan  niet  in  de  weg  te  staan. 
 
 
 
 

 
Rugstreeppad  (Foto:  Erwin  van  Maanen). 
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 5 Conclusies  en  aanbevelingen 

 5.1 Conclusies 

De  conclusies  zijn  opgesteld  op  basis  van  de  huidige  ter  beschikking  staande  kennis  
en  inschattingen  van  deskundigen. 
- Bij  de  ontwikkeling  van  het  plangebied  zal  rekening  moeten  worden  gehouden  

met   het  mogelijke   voorkomen   van   rugstreeppadden.  Deze   soort   is   niet   in   het  
plangebied  aangetroffen,  maar  wel  in  de  nabijheid  daarvan. 

- Bij  de  ontwikkeling  van  het  plangebied  zal  rekening  moeten  worden  gehouden  
met  het  broedseizoen  van  vogels.   In   de  beplanting   zijn   nesten  van   algemene  
vogelsoorten  aangetroffen. 

- De  sloten,  bermen  en  bosjes  in  het  plangebied  hebben  betekenis  voor  soorten  
planten,   vissen,   amfibieën   en   zoogdieren   van   de  Tabellen   1   en   2.   Voor   deze  
soorten   geldt   een   vrijstelling   ten   aanzien   van   overtreding   van   de   verbods-
bepalingen   van   de   Flora-   en   faunawet   bij   ruimtelijke   ingrepen,   mits   wordt  
gewerkt  conform  een  door  de  minister  van  EZ  goedgekeurde  gedragscode.  De  
gemeente  beschikt  over  zo’n  gedragscode  (zie  Lohman  et  al.  2013). 

- Als   gevolg   van   de   ingrepen,   mogelijk   gemaakt   door   het   bestemmingsplan,  
wordt  geen  afbreuk  gedaan  aan  de  gunstige  staat  van   instandhouding  van  de  
aangetroffen  beschermde  soorten. 

- Voor   alle   soorten   geldt   dat   de   verplichtingen   van   artikel   2   van   de   wet  
(Zorgplicht)  in  acht  moeten  worden  gehouden.  Dit  betekent  dat  voldoende  zorg  
in  acht  wordt  genomen  voor  de  in  het  wild  levende  dieren  en  planten,  alsmede  
voor  hun  directe  leefomgeving  en  dat  handelingen  met  nadelige  gevolgen  voor  
de   soorten   achterwege   blijven   voor   zover   zulks   in   redelijkheid   kan   worden  
gevergd. 

 
 

 5.2 Aanbevelingen 

Ten  aanzien  van  rugstreeppadden 
In  de  huidige  situatie  worden  geen  effecten  op  rugstreeppadden  verwacht  en  worden  
geen  verbodsbepalingen  overtreden.  Onbekend  is  echter  wanneer  welk  deel  van  het  
plangebied  wordt   ontwikkeld.   In   de   loop   van  de   tijd   kan  de  geschiktheid   van   (delen  
van)   het   gebied   voor   deze   soort   veranderen.   Daarom   bevelen   wij   aan   om   kort  
voorafgaand  aan  de  bouw  van  een  distributiecentrum  een  onderzoek  naar  mogelijke  
effecten  op  rugstreeppadden  uit  te  (laten)  voeren. 
 
Ten  aanzien  van  broedvogels 
Het  verstoren  van  een  broedende  vogel  is  een  overtreding  van  verbodsbepalingen  in  
artikel  11  van  de  wet.  Dit  kan  worden  voorkomen  door  de  werkzaamheden  tijdens  de  
ontwikkeling  van  het  plangebied  buiten  het  broedseizoen  (globaal  de  periode  maart  –  
augustus)  uit   te   voeren.  Onbekend   is  echter  wanneer  welk  deel   van  het  plangebied  
wordt   ontwikkeld.   In   de   loop   van   de   tijd   kunnen   de   locaties   waar   vogels   broeden  
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veranderen.   Daarom   bevelen   wij   aan   om   kort   voorafgaand   aan   de   bouw   van   een  
distributiecentrum  een  onderzoek  naar  mogelijke  effecten  op  broedvogels  uit  te  (laten)  
voeren. 
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Bijlage  1 Wettelijke  kaders 

 1.1 Inleiding 

In   deze   bijlage   worden   de   wettelijke   kaders   voor   ecologische   beoordelingen   van  
ruimtelijke   ingrepen   en  andere   handelingen  beschreven.   In   de  natuurbeschermings-
wetgeving   wordt   een   onderscheid   gemaakt   tussen   soortenbescherming   en  
gebiedsbescherming.  De  soortenbescherming   is   in  Nederland  verankerd   in  de  Flora-  
en   faunawet   (§  1.2   van  deze  bijlage),  de  gebiedsbescherming   in  de  Natuurbescher-
mingswet  1998  (§  1.3).  Met  deze  wetten  geeft  Nederland   invulling  aan  de  Europese  
Vogel-   en   Habitatrichtlijnen.   De  Wet   algemene   bepalingen   omgevingsrecht   (Wabo)  
bepaalt   de   procedures   bij   ruimtelijke   ingrepen   (§   1.4).   De   regels   voor   de  
Natuurnetwerk  Nederland   /  Ecologische  Hoofdstructuur  zijn  opgenomen   in  het  Barro  
(§  1.5).  Ook  wordt  kort  ingegaan  op  de  betekenis  van  Rode  lijsten  (§  1.6) 

 1.2 Flora- en faunawet 

Het  doel  van  de  Flora-  en   faunawet   is  het   instandhouden  en  beschermen  van   in  het  
wild   voorkomende   planten-   en   diersoorten.   De   Flora-   en   faunawet   kent   zowel   een  
zorgplicht  als  verbodsbepalingen.  De  zorgplicht  geldt  te  allen  tijde  voor  alle  in  het  wild  
levende  dieren  en  planten  en  hun  leefomgeving,  voor  iedereen  en  in  alle  gevallen.  De  
verbodsbepalingen  zijn  gebaseerd  op  het   ‘nee,   tenzij’  principe.  Dat  betekent  dat  alle  
schadelijke   handelingen   ten   aanzien   van   beschermde   planten-   en   diersoorten   in  
principe  verboden  zijn  (zie  kader).   
 

Verbodsbepalingen  in  de  Flora-  en  faunawet  (verkort) 
Artikel  8: Het   plukken,   verzamelen,   afsnijden,   vernielen,   beschadigen,   ontwortelen   of   op   een   andere  

manier  van  de  groeiplaats  verwijderen  van  beschermde  planten. 
Artikel  9: Het   doden,   verwonden,   vangen   of   bemachtigen   of   met   het   oog   daarop   opsporen   van  

beschermde  dieren. 
Artikel  10: Het  opzettelijk  verontrusten  van  beschermde  dieren. 
Artikel  11: Het   beschadigen,   vernielen,   uithalen,   wegnemen   of   verstoren   van   nesten,   holen   of   andere  

voortplantings-  of  vaste  rust-  of  verblijfsplaatsen  van  beschermde  dieren. 
Artikel  12: Het  zoeken,  beschadigen  of  uit  het  nest  halen  van  eieren  van  beschermde  dieren. 
Artikel  13: Het  vervoeren  en  onder  zich  hebben  (in  verband  met  verplaatsen)  van  beschermde  planten  en  

dieren. 

 
Artikel   75   bepaalt   dat   vrijstellingen   en   ontheffingen   van   deze   verbodsbepalingen  
kunnen   worden   verleend.   Het   toetsingskader   hiervoor   is   vastgelegd   in   het   Vrij-
stellingenbesluit.   Er   gelden   verschillende   regels   voor   verschillende   categorieën  
werkzaamheden.  Er  zijn  vier  beschermingsregimes  corresponderend  met  vier  groepen  
beschermde  soorten  (tabellen  1  t/m  3  en  vogels,  AmvB  art.  754). 
                                                      
4 Voor soortenlijsten zie: Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in 
verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen. 23 februari 
2005. 
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Tabel  1.  De  algemene  beschermde  soorten 
Voor  deze  soorten  geldt  een  vrijstelling  van  verbodsbepalingen  bij  werkzaamheden  in  
het   kader   van   ruimtelijke  ontwikkeling  en   inrichting   en  bestendig   gebruik  en  beheer.  
Ontheffing  ten  behoeve  van  andere  activiteiten  kan  worden  verleend,  mits  de  gunstige  
staat  van  instandhouding  niet  in  het  geding  is  (‘lichte  toetsing’). 
Tabel  2.  De  overige  beschermde  soorten 
Voor  deze  soorten  geldt  een  vrijstelling  van  verbodsbepalingen  bij  werkzaamheden  in  
het   kader   van   ruimtelijke   ontwikkeling   en   inrichting   en   van   bestendig   gebruik   en  
beheer,   als   op   basis   van   een   door   de  minister   van   EZ   goedgekeurde   gedragscode  
wordt  gewerkt.  Anders  is  ontheffing  noodzakelijk,  na  lichte  toetsing. 
Tabel  3.    De  strikt  beschermde  soorten 
Dit  zijn  de  planten-  en  diersoorten  vermeld  in  Bijlage  1  van  het  Vrijstellingenbesluit  of  
in  Bijlage  IV  van  de  Habitatrichtlijn.  Uit  recente  jurisprudentie  blijkt  dat  de  regels  voor  
de  Habitatrichtlijnsoorten  nog  strikter  zijn5. 
Voor   bestendig   gebruik   en   beheer   geldt   voor   de   soorten   van   Bijlage   1   van   het  
Vrijstellingenbesluit   een   vrijstelling   van   verbodsbepalingen,  mits  men  werkt  op   basis  
van   een   door   de   minister   van   EZ   goedgekeurde   gedragscode.   Voor   ruimtelijke  
ingrepen   is   altijd   een   ontheffing   op   grond   van  artikel   75   van  de  Flora-   en   faunawet  
noodzakelijk.  Deze  kan  worden  verleend  na  een  uitgebreide  toetsing  (zie  onder). 
Voor  de  soorten  van  Bijlage  IV  van  de  Habitatrichtlijn  geldt  hetzelfde  regime,  met  één  
grote   beperking.  Ontheffing   of   vrijstelling   kan   alleen  worden   verleend   op   grond   van  
dwingende   redenen   van   groot   openbaar   belang,   van   het   belang   van   het  milieu,   de  
openbare  veiligheid,  de  volksgezondheid  of  de  bescherming  van  wilde  flora  en  fauna.   
Vogels 
Alle  inheemse  vogels  zijn  strikt  beschermd.  Ontheffing  of  vrijstelling  kan  alleen  worden  
verkregen   op   grond   van   openbare   veiligheid,   volksgezondheid   of   bescherming   van  
flora  en  fauna.  De  Vogelrichtlijn  noemt  zelfs   ‘dwingende  redenen  van  groot  openbaar  
belang’  niet  als  grond6. 
Dat  betekent  dat  alle  activiteiten  die  leiden  tot  verstoring  of  vernietiging  van  in  gebruik  
zijnde  nesten  buiten  het  broedseizoen  moeten  worden  uitgevoerd.  Het  ministerie  heeft  
een   lijst   gemaakt   van  soorten  die  hun  nest  doorgaans  het   hele   jaar  door   of   telkens  
opnieuw  gebruiken.  Deze  nesten  zijn  jaarrond  beschermd7. 
 
De  uitgebreide  toetsing  houdt  in  dat  ontheffing  alleen  kan  worden  verleend  als: 
1. Er  geen  afbreuk  wordt  gedaan  aan  de  gunstige  staat  van   instandhouding  van  

de  soort;; 
2. Er  geen  andere  bevredigende  oplossing  voorhanden  is;; 
3. Er  sprake  is  van  een  in  of  bij  wet  genoemd  belang;; 
4. Er  zorgvuldig  wordt  gehandeld.   

                                                      
5 Zie uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 21 januari 2009 zaaknr. 
200802863/1 en 13 mei 2009 nr. 200802624/1), en Rechtbank Arnhem, 27 oktober 2009 zaaknr. AWB 
07/1013. Zie tevens de brief van het ministerie van LNV d.d. 26 augustus 2009 onder kenmerk 
ffw2009.corr.046 en de Uitleg aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet. 
6 Zie vorige voetnoot. 
7 Zie de Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke 
ingrepen, ministerie van LNV, augustus 2009. 
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Zorgvuldig  handelen  betekent  het  actief  optreden  om  alle  mogelijke  schade  aan  een  
soort   te  voorkomen,   zodanig  dat  geen  wezenlijke  negatieve   invloed  op  de   relevante  
populatie  van  de  soort  optreedt.   
In  veel  gevallen  kan  voorkomen  worden  dat  een  ontheffing  nodig   is,  als  mitigerende  
maatregelen  er  voor  zorgen  dat  de  verblijfplaatsen  van  dieren  steeds  kunnen  blijven  
functioneren.  Vooral  voor  soorten  van  Bijlage  IV  van  de  Habitatrichtlijn  en  vogels  is  dit  
cruciaal  (omdat  er  alleen  ontheffing  kan  worden  verkregen  na  zware  toetsing). 

 1.3 Natuurbeschermingswet 1998 

De  Natuurbeschermingswet  1998  (kortweg:  Nbwet)  heeft  tot  doel  het  beschermen  en  
instandhouden   van   bijzondere   gebieden   in   Nederland.   De   belangrijkste   zijn   Natura  
2000-gebieden   en   beschermde   natuurmonumenten.   Het   is   verboden   om,   zonder  
vergunning,  de  wezenlijke  waarden  en  kenmerken  aan  te  tasten.  Dit   is  het  geval  als  
het  behalen  van  de  instandhoudingsdoelen  (ernstig)  wordt  bemoeilijkt. 
Om   dat   voor   de   in   dit   rapport   beoordeelde   ingreep   effecten   op   beschermde  
natuurgebieden   zijn   uitgesloten,   wordt   het   toetsingskader   van   de  Nbwet   hier   verder  
niet  toegelicht. 

 1.4 Wabo en omgevingsvergunning 

De  Wabo   voegt   een   groot   aantal   (circa   25)   vergunningen,   ontheffingen   en   andere  
toestemmingen   samen   tot   één   omgevingsvergunning.   De   omgevingsvergunning   is  
nodig   voor   het   uitvoeren   van   ruimtelijke   ingrepen,   zoals   sloop,   bouw,   aanleg   en  
gebruik,  als  die  een  plaatsgebonden  karakter  hebben  en  dat  van   invloed  kunnen  zijn  
op   de   “fysieke   leefomgeving”.   Dit   omvat   alle   fysieke   waarden   in   de   leefomgeving,  
zoals  milieu,  natuur,  landschappelijke  en  cultuurhistorische  waarden. 
Als  hoofdregel  kent  de  Wabo  het  bevoegd  gezag  toe  aan  B&W  van  de  gemeente  waar  
het   project   (in   hoofdzaak)   zal   worden   uitgevoerd.   Voor   projecten   van   provinciaal  
belang  kunnen  GS  het  bevoegd  gezag  zijn,  voor  projecten  van  nationaal  belang  een  
minister. 
De  ontheffing  Flora-  en  faunawet  en  de  vergunning  Natuurbeschermingswet  1998,  die  
voor   een   ruimtelijke   ingreep   nodig   kunnen   zijn,   kunnen  worden   “aangehaakt”   bij   de  
omgevingsvergunning.   Dat   wil   zeggen   dat   bij   een   aanvraag   voor   een   omgevings-
vergunning   ook   een   toetsing   aan   Ffwet   en/of   Nbwet   moet   worden   gevoegd.   De  
aanvraag   wordt   dan   aan   het   bevoegde   gezag   (Ffwet:   minister   van   EZ;;   Nbwet:  
Gedeputeerde  Staten  of  minister  van  EZ)  voorgelegd.  Die  zal  dan  toestemming  geven  
in  de  vorm  van  een  Verklaring  van  geen  bedenkingen  (Vvgb).  De  inhoudelijke  toetsing  
zal  niet  veranderen. 
Op  aanvragen  voor  een  omgevingsvergunning,  die  mede  betrekking  hebben  op  Flora-  
en  faunawet  en/of  Natuurbeschermingswet  1998  is  de  uitgebreide  voorbereidingspro-
cedure  van  toepassing. 
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Overigens   kan   een   ontheffing   Ffwet   of   vergunning   Nbwet   ook   los   van   de  
omgevingsvergunning  worden   aangevraagd.  Dat   dient   dan  wel   te   gebeuren   vóórdat  
de  omgevingsvergunning  wordt  aangevraagd. 

 1.5 Natuurnetwerk Nederland en Barro 

Natuurnetwerk  Nederland  (NNN,  voorheen  EHS)  heeft  als  doel  om  van  de  bestaande  
en  nieuwe  natuur  een  goed  functionerend  netwerk  te  maken.  Het  ruimtelijk  beleid  voor  
de  NNN   is  gericht  op   ‘behoud,  herstel  en  ontwikkeling  van  de  wezenlijke  kenmerken  
en  waarden’  van  de  NNN.  Op  plannen,  projecten  of  handelingen  binnen  de  NNN  is  het  
’nee,   tenzij’-regime   van   toepassing.   Vanaf   1   oktober   2012   is   het   nee,   tenzij-regime  
vastgelegd  in  het  Besluit  algemene  regelingen  ruimtelijke  ordening,  kortweg  Barro.   
 
Het  Barro  bepaalt  dat  provincies  de  (begrenzing  van  de)  NNN  moeten  vastleggen   in  
een   provinciale   verordening.   In   die   verordening   worden   regels   gesteld   omtrent   de  
inhoud  van  en  de  toelichting  bij  bestemmingsplannen  in  het  belang  van  de  realisatie,  
bescherming,  instandhouding  en  verdere  ontwikkeling  van  de  beoogde  natuurkwaliteit  
van  de  NNN   
De  provincies  moeten  de  wezenlijke  kenmerken  en  waarden  van  de  NNN  vastleggen.  
De   wezenlijke   kenmerken   en   waarden   zijn   de   huidige   en   potentiële   waarden,  
gebaseerd   op   de   natuurdoelen   voor   het   gebied.   De   natuurdoelen   worden   vaak   per  
perceel  in  natuurdoeltypen  of  beheertypen  vastgelegd. 
Het  Barro  bepaalt   in  art.  2.10.4  de  voorwaarden  waaronder  plannen  kunnen  worden  
toegestaan,   die   (per   saldo)   leiden   tot   een   significante   aantasting   van   de  wezenlijke  
kenmerken   en   waarden,   of   een   significante   vermindering   van   de   oppervlakte   of   de  
samenhang  van  de  NNN: 
- er  is  sprake  van  een  groot  openbaar  belang  (waaronder  in  ieder  geval  worden  

gerekend:   de   veiligheid,   de   hoofdinfrastructuur,   de   drinkwatervoorziening,   de  
plaatsing   van   installaties   voor   de   opwekking   van   elektriciteit   met   behulp   van  
windenergie  of  de  plaatsing  van  installaties  voor  de  winning,  opslag  of  transport  
van  aardgas), 

- er  zijn  geen  reële  andere  mogelijkheden,  en 
- de   negatieve   effecten   worden   waar   mogelijk   beperkt   en   de   overblijvende  

effecten  worden  gecompenseerd. 
 
De  begrenzing  kan  alleen  worden  gewijzigd  voor  zover  op  basis  van  een  ecologische  
onderbouwing  is  vastgesteld  dat: 
1.   de  wijziging  leidt  tot  een  verbetering  van  de  samenhang  van  de  NNN  of  tot  een  

betere  inpassing  van  de  NNN  in  de  planologische  omgeving,  en 
2.   ten  minste   de   kwalitatieve   en   kwantitatieve   doelstellingen   van  de  NNN   in   het  

desbetreffende  gebied  worden  behouden;;  of   
3. ten  behoeve  van  een  kleinschalige  ontwikkeling  voor  zover: 

-   de   aantasting   van   de   wezenlijke   kenmerken   en   waarden   en   van   de  
samenhang  van  de  NNN  als  gevolg  van  de  ontwikkeling  beperkt  is;; 
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-   de  voorgenomen  wijziging   leidt   tot  een  kwalitatieve  of  kwantitatieve  ver-
sterking  van  de  NNN  in  het  desbetreffende  gebied;; 

-   de  voorgenomen  wijziging  ertoe  niet  leidt  dat  de  oppervlakte  van  de  NNN  
afneemt;; 

-   de  voorgenomen  wijziging  zorgvuldig   is  onderbouwd,  waarbij  blijkend  uit  
de   bij   het   bestemmingsplan   behorende   toelichting   in   ieder   geval   alter-
natieven  zijn  afgewogen,  en   

-   maatregelen   worden   genomen   die   een   goede   landschappelijke   en  
natuurlijke  inpassing  borgen. 

 
In  principe  wordt  de  eventuele  compensatieopgave  buiten  de  NNN  gerealiseerd.  De  
compensatie  hoeft  niet   in  de  nabijheid  van  de   ingreep  plaats   te  vinden  en  hoeft  ook  
niet   in   hetzelfde   natuurtype   te   worden   uitgevoerd.   Het   gaat   erom   dat   de   positieve  
ecologische  effecten  van  realisatie  van  de  compensatie  op  de  NNN  (in  natuurkwaliteit,  
oppervlakte   of   ruimtelijke   samenhang)   gelijkwaardig   zijn   aan   de   negatieve   effecten  
van   de   ingreep   in   de   NNN.   Realisatie   van   de   compensatie   in   de   NNN   is   mogelijk,  
bijvoorbeeld   als   dat   kan   leiden   tot   een   versnelling   van   de   realisatie   van   de   NNN.  
Voorwaarde   daarbij   is   dat   er   door   middel   van   een   herbegrenzing   tegelijkertijd   voor  
wordt  gezorgd  dat  de  omvang  van  de  NNN  niet  afneemt. 

 1.6 Rode lijsten 

Rode  lijsten  zijn  geen  wettelijke  instrumenten,  maar  zijn  sturend  voor  beleid.  Zij  dienen  
om  prioriteiten  in  middelen  en  maatregelen    te  kunnen  bepalen.  Bij  het  beoordelen  van  
maatregelen   en   ingrepen   kunnen   de   Rode   lijsten   echter   wel   een   belangrijke   rol  
spelen.  Er  zijn  nu  landelijke  Rode  lijsten  vastgesteld  voor  paddestoelen,  korstmossen,  
mossen,  vaatplanten,  platwormen,   land-  en  zoetwaterweekdieren,  bijen,  dagvlinders,  
haften,  kokerjuffers,  libellen,  sprinkhanen  en  krekels,  steenvliegen,  vissen,  amfibieën,  
reptielen,  zoogdieren  en  vogels  (LNV  2009).  Een  aantal  provincies  heeft  aanvullende  
provinciale  Rode  lijsten  opgesteld. 
Van  soorten  op  de  Rode   lijst  moet  worden  aangenomen  dat  negatieve  effecten  van  
ingrepen  de  gunstige  staat  van  instandhouding  relatief  gemakkelijk  in  gevaar  brengen.  
Waar   het   beschermde   soorten   betreft   zal   er   dus   extra   aandacht   aan   mitigatie   en  
compensatie  moeten  worden   besteed.   Bij   niet-beschermde   soorten   of   soortgroepen  
kunnen  op  grond  van  de  zorgplicht  extra  maatregelen  worden  gevergd.  Bij  een  aantal  
soortgroepen   gaat   het   echter   om   tientallen   of   honderden   moeilijk   vast   te   stellen  
soorten,  waardoor  de  waarde  voor  praktische  toepassingen  vaak  beperkt  is. 
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  Voorwoord 

De   gemeente   Zaltbommel   is   van   plan   om   de   ontwikkeling   van   bedrijventerrein  
Wildeman   II  mogelijk   te  maken.  Deze   ingreep   kan   effecten   hebben   op  beschermde  
natuurgebieden. 
 
De   gemeente   Zaltbommel   heeft   Bureau   Waardenburg   opdracht   verstrekt   om   de  
effecten   op   beschermde   natuurgebieden   (Natura   2000-gebieden   en   Beschermde  
Natuurmonumenten)  in  beeld  te  brengen  en  indien  nodig  aan  te  geven  op  welke  wijze  
negatieve  effecten  kunnen  worden  beperkt  en/of  gecompenseerd.   
 
Dit   rapport   is   te   beschouwen   als   de   oriëntatiefase   van   de   habitattoets,   zoals  
omschreven  in  de  Natuurbeschermingswet  1998  (artikelen  19d  t/m  19j).   
 
Aan  de  totstandkoming  van  dit  rapport  werkten  mee: 
 
D.E.H.  Wansink projectleiding,  rapportage 
R.G.  Verbeek rapportage 
K.D.  van  Straelen veldwerk  en  fotografie 
Job  de  Jong Aerius  berekeningen 
 
Genoemde   personen   zijn   door   opleiding,   werkervaring   en   zelfstudie   gekwalificeerd  
voor  de  door  hen  uitgevoerde  werkzaamheden.  Het  project  is  uitgevoerd  volgens  het  
kwaliteitshandboek  van  Bureau  Waardenburg.  Het  kwaliteitsmanagementsysteem  van  
Bureau  Waardenburg  is  ISO  gecertificeerd.   
 
Vanuit   de   gemeente   Zaltbommel   werd   de   opdracht   begeleid   door   de   heer   G.J.J.  
Rinkel.  Wij  danken  hem  voor  de  prettige  samenwerking. 
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 1 Inleiding 

 1.1 Aanleiding  en  doel 

Gemeente   Zaltbommel   is   voornemens   een   bestemmingsplan   op   te   stellen   om   de  
ontwikkeling   van   het   bedrijventerrein  Wildeman   II  mogelijk   te  maken.   Deze   ingreep  
kan  effecten  hebben  op  door  de  Natuurbeschermingswet  1998   (Nbwet)  beschermde  
natuurgebieden. 
 
Het  plangebied  (ca.  18  ha)  ligt  ten  oosten  van  Zaltbommel  tegen  het  reeds  bestaande  
bedrijventerrein  Wildeman   I.  Het  plangebied  bestaat  uit  bouwland  waar  enkele   jaren  
achtereen  maïs   is  verbouwd.  Momenteel   ligt  de  nadruk  op   intensief  graslandbeheer.  
Het   ligt   in   de   bedoeling   dat   zich   ter   plaatse   grootschalige   logistieke   bedrijven   gaan  
vestigen  (DC’s). 
 
Op   korte   afstand   van   het   toekomstige   bedrijventerrein   ligt   het   Natura   2000-gebied  
Rijntakken.   De   vestiging   van   bedrijven   nabij   dit   Natura   2000-gebied   kan   gevolgen  
hebben  voor  de  realisatie  van  de   instandhoudingsdoelstellingen  en  de   integriteit  van  
dit  Natura  2000-gebied. 
 
In   dit   rapport   wordt   verslag   gedaan   van   bronnenonderzoek,   en   de   bepaling   van   de  
effecten  op  Natura  2000.  In  dit  rapport  is  een  berekening  van  de  effecten  van  (extra)  
stikstofemissie  op  de  depositie  van  Natura  2000-gebieden  meegenomen   (Bijlage  3).  
De   extra   depositie   als   gevolg   van   het   project   is   zodanig   beperkt   dat   effecten   op  
instandhoudingsdoelen   op   voorhand   zijn   uit   te   sluiten.  De   informatie   uit   de  PAS   en  
Natura  2000-beheerplannen  is  gebruikt  om  dit  te  onderbouwen.   
 
In   Wansink   (2015)   wordt   verslag   gedaan   van   de   mogelijke   effecten   van   het  
toekomstige  bedrijventerrein  op  beschermde  soorten  van  de  Flora-  en  faunawet. 
 
 

 1.2 Aanpak  toetsing  Natuurbeschermingswet  1998 

Het   plangebied   ligt   in   de   omgeving   van  het  Natura   2000-gebied  Rijntakken.  Als   het  
plan  negatieve  effecten  heeft  op  Natura  2000-gebieden,   is  een  vergunning  op  grond  
van   de   Natuurbeschermingswet   1998   (kortweg:   “Nbwet”)   vereist.   Ook   kunnen  
maatregelen  om  negatieve  effecten  te  voorkomen,  te  verminderen  of  te  compenseren  
nodig  zijn.  Voor  een  nadere  uitleg  van  het  wettelijk  kader,  zie  bijlage  1. 
 
De   voorliggende   rapportage   beschrijft   de   resultaten   van   een   oriëntatiefase   van   de  
habitattoets,   dat   wil   zeggen   een   verkennend   onderzoek   naar   de   effecten   op  
beschermde   natuurgebieden   (waaronder   wij   in   dit   rapport   verstaan:   Natura   2000-
gebieden  en  Beschermde  Natuurmonumenten).   
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De   centrale   vraag   van   deze   toetsing   is:   bestaat   er   een   reële   kans   op   significante  
negatieve  effecten  op  beschermde  natuurgebieden  of  kan  het  optreden  van  significant  
negatieve  effecten  met  zekerheid  worden  uitgesloten? 
 
Meer  in  detail  geeft  deze  rapportage  antwoord  op  de  volgende  vragen: 
- Welke   beschermde   natuurgebieden   (Natura   2000,   Beschermde   Natuurmonu-

menten)   liggen   binnen   de   invloedssfeer   van   het   plan?   Wat   zijn   de   instand-
houdingsdoelen  voor  deze  natuurgebieden? 

- Wat  is  de  ligging  van  het  plangebied  ten  opzichte  van  de  habitattypen,  de  leef-
gebieden   van   soorten   of   andere   natuurwaarden   waarvoor   de   betreffende  
natuurgebieden  zijn  aangewezen?  Welke  functies  heeft  het  plangebied  en  zijn  
invloedssfeer  voor  deze  beschermde  natuurwaarden? 

- Welke   effecten   op   beschermde   natuurgebieden   heeft   de   nieuwe   bestemming  
van  het  plangebied? 

- Welke   maatregelen   kunnen   worden   genomen   om   eventuele   effecten   te  
vermijden  of  te  verminderen?  Hoe  effectief  zijn  deze  mitigerende  maatregelen?   

- Wat  zijn  de  effecten  van  het  plan  als  deze  worden  beschouwd   in  samenhang  
met   andere   activiteiten   en   plannen,   met   andere   woorden,   wat   zijn   de  
cumulatieve  effecten? 

- Is  nader  onderzoek  nodig? 
- Kunnen   significante   effecten   (inclusief   cumulatieve   effecten)   worden  

uitgesloten?   
- Moet  voor  het  plan  vergunning  worden  aangevraagd? 
- Moet  voor  de  vergunningsaanvraag  een  nadere  toetsing  worden  uitgevoerd? 
 
De  uitkomsten  van  het  onderzoek  kunnen  als  volgt  zijn: 
- Er  treden  met  zekerheid  geen  effecten  op;;   
- Significant  negatieve  effecten  kunnen  niet  worden  uitgesloten.   
- Er  zijn  (mogelijk)  wel  effecten,  maar  die  zijn  beperkt  en  zeker  niet  significant. 
 
De   effecten   van   het   nieuwe   bestemmingsplan   worden   getoetst   aan   de   instand-
houdingsdoelen  die   voor  het  Natura  2000-gebieden  Rijntakken  gelden   (Aanwijzings-
besluit  Ministerie  van  Economische  Zaken  d.d.  23  april  2014).   
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 2 Ingreep en plangebied 

 2.1 De  ingreep 

De   gemeente   Zaltbommel   is   van   plan   aan   de   oostkant   van   het   bedrijventerrein  
Wildeman   het   deelgebied   Wildeman   II   (18   ha)   te   ontwikkelen.   Het   bedrijventerrein  
Wildeman   is   een   groot,   (sub)regionaal   bedrijventerrein   direct   ten   oosten   van   de  
rijksweg  A2  nabij  Zaltbommel.  De  uitbreiding  van  het  bedrijventerrein  met  Wildeman  II  
is  bedoeld  voor  huisvesting  van  grootschalige  logistieke  bedrijven  met  milieucategorie  
3.2.  Mogelijk  blijven  één  of  twee  kleine  restkavels  over  (in  totaal  maximaal  3  ha)  waar  
andersoortige   bedrijven   zich  mogen   vestigen  met   een  maximaal   toelaatbare  milieu-
categorie  van  4.2.  De  gemeente  bereidt  een  bestemmingsplan  voor  dat  de  ruimtelijke  
ontwikkeling  mogelijk  maakt.  In  voorliggend  rapport  wordt  er  van  uitgegaan  dat  na  de  
looptijd  van  het  bestemmingsplan  (10  jaar)  het  gehele  gebied  bebouwd  is. 
 
Voor  de  ontwikkeling  van  het  bedrijventerrein  worden  de  watergangen  die  ‘dwars’  door  
de  percelen  lopen  gedempt.  De  watergangen  aan  de  randen  van  het  gebied  blijven  in  
stand.  Het  betreft  in  totaal  5.746  m2  watergang.  Dit  oppervlak  wordt  elders  binnen  het  
plangebied   gecompenseerd.   Er   worden   geen   aanpassingen   aan   het   bestaande  
wegennet  doorgevoerd.  Er  worden  geen  bomen  gekapt.  Het  onderhoud  van  de  sloten  
blijft   gelijk   aan   het   huidige   beheer,   i.e.   eenmaal   per   jaar   worden   ze   geschoond  
(schouwplicht,  keur). 
 
 

 2.2 Het  plangebied 

Het  bestemmingsplangebied   (ca.  18  ha)   ligt   aan  de  oostkant   van  Zaltbommel   tegen  
het   bestaande   bedrijventerrein   Wildeman   I   (figuur   2.1).   Het   plangebied   bestaat   uit  
agrarisch  gebied  met  enkele  sloten.  De  sloten  zijn  kaal  of  dicht  begroeid  met  riet.  Aan  
de  randen  van  het  plangebied  staan  enkele  bomenrijen  (zwarte  els).  Aan  de  oostzijde  
grenst  het  gebied  aan  een  hoogspanningsstation.  Het  plangebied  wordt  afwisselend  
als  gras-  en  bouwland  gebruikt.  In  2015  werd  gras  geteeld,  daarvoor  een  aantal  jaren  
maïs.  Aan  de  grenzen  van  het  plangebied  liggen  de  provinciale  weg  N322,  Wildeman-
weg   en   van  Heemstraweg  Oost.  Centraal   door   het   plangebied   loopt   de  Bommelse-
kade. 
 
Aan  de  noord-,  oost-  en  zuidzijde  grenst  het  plangebied  aan  open,  agrarisch  gebied.  
Op  ruim  550  meter  ten  noordoosten  van  het  plangebied   ligt  het  natuurgebied  Kil  van  
Hurwenen,  dat  onderdeel   is  van  het  Natura  2000-gebied  Rijntakken.  Op  circa  1.800  
meter  ten  noorden  van  het  plangebied  ligt  de  rivier  de  Waal.  Circa  1.300  m  naar  het  
oosten  ligt  de  rijksweg  A2. 
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Figuur 2.1 Ligging plangebied bedrijventerrein Wildeman II te Zaltbommel (Ondergrond: 

OpenStreepMap 2015). 

 
Figuur  2.2 Impressie  van  het  plangebied  op  2  november  2015.  
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 3 Plangebied en Natura 2000-gebieden  

 3.1 Natura  2000-gebieden  in  de  omgeving 

Het  plangebied   ligt  met  600  m  op  korte  afstand  de  Hurwenensche  Uiterwaarden  die  
onderdeel   zijn   van   het   Natura   2000-gebied   Rijntakken   (deelgebied   Uiterwaarden  
Waal;;   figuur   3.1).   Het   gebied   wordt   in   de   rapportage   verder   aangemerkt   als  
'deelgebied  Uiterwaarden  Waal'.  Andere  Natura   2000-gebieden   zoals   Vlijmens   Ven,  
Moerputten  en  Bossche  Broek  liggen  op  minimaal  12  km  afstand  van  het  plangebied.  
Gelet   op   de   doelen   (gebiedsgebonden   habitattypen   en   soorten   bijlage   II  
Habitatrichtlijn)   en   de   grote   afstand   van   deze   gebieden   is   een   relatie   tussen   het  
plangebied   en   Natura   2000-gebieden   (anders   dan   Rijntakken)   op   voorhand  
uitgesloten.  Indien  significante  effecten  op  instandhoudingsdoelen  van  Rijntakken  zijn  
uit   te   sluiten,   worden   effecten   op   de   verder   weg   gelegen  Natura   2000-gebieden   op  
grond  van  de  grote  afstand  eveneens  op  voorhand  uitgesloten.   
 

 
Figuur 3.1 Ligging van het plangebied (zwarte omlijning) en beschermde natuurgebieden (geel 

= Natura 2000-gebied Rijntakken, bruin = Beschermd Natuurmonument Kil van 
Hurwenen). Het Beschermd Natuurmonument Kil van Hurwenen is ook onderdeel 
van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Afbeelding afkomstig van 
www.synbiosis.alterra.nl (2015).  

 
Gebiedsbeschrijving  deelgebied  Uiterwaarden  Waal   
De   uiterwaarden  Waal   omvatten   het   winterbed   van   de  Waal   en   daarmee   alle   uiter-
waardgebieden   aan   de   noord-   en   de   zuidoever   van   de  Waal   van  Nijmegen   tot   aan  
Zaltbommel.   De   rivier   vormt   een   dynamisch   systeem,   een   samenspel   tussen  
natuurlijke   processen   en   menselijk   ingrijpen.   De  Waal   moet   in   perioden   met   hoge  
rivierafvoer   2/3   van   de   Rijnafvoer   voor   haar   rekening   nemen   en   is   daarmee   de  
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grootste   vrij   afstromende  Rijntak.  Het   is  ook  de  meest  dynamische   riviertak  van  het  
Rijnsysteem.  In  perioden  met  hoog  water  vindt  erosie  en  sedimentatie  plaats  en  vormt  
de  rivier  het  landschap. 
 
Het  karakteristieke  rivierenlandschap  bestaat  uit  een  breed,  voornamelijk  laaggelegen, 
hoogdynamisch  winterbed.  De  reliëfrijke  uiterwaarden  bestaan  voornamelijk  uit  gras–
landen,   afgewisseld   met   enkele   akkers,   bosjes,   bomenrijen,   moerasgebiedjes   en  
geïsoleerde  oude  riviertakken  (strangen  en  geulen).  Veel  uiterwaarden  zijn  vergraven  
voor  zand  en/of  kleiwinning. 
 
In  het  westelijke  deel  van  het  gebied   liggen   twee  uiterwaarden,  die  ook  als  Habitat–
richtlijngebied   zijn  begrensd,  de  Rijswaard   en  de  Hurwenense  Kil.  Het   gaat  hier  om  
uiterwaarden  met  oude  meanders  en  hun  oeverlanden  en  stroomruggen.  Daarnaast  
liggen   er   enkele   grote   plassen,   ontstaan   door   zand-   en   kleiwinning.   Deze   uiter-
waarden   bevatten   soortenrijke   glanshaverhooilanden,   stroomdalgraslanden   en   open  
water,  waar  deels  verlanding  plaatsvindt. 
 
 

 3.2 Instandhoudingsdoelen  en  kernopgaven 

 3.2.1 Instandhoudingsdoelen  voor  Rijntakken 

De  tabellen  3.1  tot  en  met  3.4  geven  de  instandhoudingsdoelen  voor  de  habitattypen  
en   de   diersoorten   waarvoor   het   Natura   2000-gebied   is   aangewezen.   Daarnaast  
gelden  de  volgende  algemene  instandhoudingsdoelen: 
1. De  bijdrage  van  het  Natura  2000-gebied  aan  de  ecologische  samenhang   van  

Natura  2000  zowel  binnen  Nederland  als  binnen  de  Europese  Unie. 
2. De  bijdrage  van  het  Natura  2000-gebied  aan  de  biologische  diversiteit  en  aan  

de  gunstige  staat  van  instandhouding  van  natuurlijke  habitats  en  soorten  binnen  
de   Europese   Unie,   die   zijn   opgenomen   in   ‘Bijlage’   I   of   ‘Bijlage   II’   van   de  
Habitatrichtlijn.   Dit   behelst   de   benodigde   bijdrage   van   het   gebied   aan   het  
streven  naar  een  op  landelijk  niveau  gunstige  staat  van  instandhouding  voor  de  
habitattypen  en  de  soorten  waarvoor  het  gebied  is  aangewezen. 

3. De  natuurlijke  kenmerken  van  het  Natura  2000-gebied,  inclusief  de  samenhang  
van  de  ecologische  structuur  en  functies  van  de  habitattypen  en  van  de  soorten    
waarvoor  het  gebied  is  aangewezen. 

4. De  op  het  gebied  van  toepassing  zijnde  ecologische  vereisten  van  de  habitat-
typen  en  soorten  waarvoor  het  gebied  is  aangewezen. 
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Tabel  3.1 Habitattypen   waarvoor   het   Natura   2000-gebied   Rijntakken   is   aangewezen   en  
hun  instandhoudingsdoelen. 

Naam Doel  
omvang 

Doel  
kwaliteit 

Kernopgave** 

H3150  Meren  met  krabbenscheer  en  
fonteinkruiden 

Uitbreiding Verbetering 3.06 

H3260B  Beken  en  rivieren  met  
waterplanten  (grote  fonteinkruiden) 

Uitbreiding Behoud 3.02,  W 

H3270  Slikkige  rivieroevers Uitbreiding Verbetering  
H6120  Stroomdalgraslanden* Uitbreiding Verbetering 3.13,  SU 
H6430A  Ruigten  en  zomen  (moerasspirea) Behoud Behoud  
H6430C  Ruigten  en  zomen  (droge  

bosranden) 
Uitbreiding Verbetering  

H6510A  Glanshaver-  en  
vossenstaarthooiland  (glanshaver) 

Uitbreiding Verbetering 3.13,  SU 

H6510B  Glanshaver-  en  
vossenstaarthooiland  (grote  
vossenstaart) 

Uitbreiding Verbetering 3.09,  W 

H91E0A  Vochtige  alluviale  bossen*  
(zachthoutooibossen) 

Behoud Verbetering 3.07,  W 

H91E0B  Vochtige  alluviale  bossen*  (essen  
-iepenbos) 

Uitbreiding Verbetering 3.07,  W 

H91F0  Droge  hardhoutooibossen Uitbreiding Verbetering 3.14 

*  Prioritaire  habitats  aangegeven  (zie  bijlage  1). 
**  W  =  wateropgave,  SU  =  sense  of  urgency. 

 
 
Tabel  3.2 Soorten  van  Bijlage  II  van  de  Habitatrichtlijn  waarvoor  het  Natura  2000-gebied  

Rijntakken  is  aangewezen  en  hun  instandhoudingsdoelen.   

Naam Doel  omvang  
leefgebied 

Doel  kwaliteit  
leefgebied 

Doel  populatie 

Zeeprik Uitbreiding   Verbetering Uitbreiding 
Rivierprik Uitbreiding   Verbetering Uitbreiding 
Elft   Behoud Behoud Uitbreiding 
Zalm Behoud Behoud Uitbreiding 
Bittervoorn Behoud Behoud Behoud 
Grote  modderkruiper Uitbreiding   Verbetering Uitbreiding 
Kleine  modderkruiper Behoud Behoud Behoud 
Rivierdonderpad Behoud Behoud Behoud 
Kamsalamander Uitbreiding Verbetering Behoud 
Meervleermuis Behoud Behoud Behoud 
Bever Behoud Verbetering Uitbreiding 
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Tabel  3.3 Soorten   broedvogels   waarvoor   het   Natura   2000-gebied   Rijntakken   is   aan-
gewezen  en  hun  instandhoudingsdoelen. 

Naam Doel  omvang  
leefgebied 

Doel  kwaliteit  
leefgebied 

Doel  populatie  
(draagkracht  
voor  ten  
minste) 

Kernopgave** 

Dodaars Behoud Behoud 45  paar  
Aalscholver Behoud Behoud 660  paar  
Roerdomp Uitbreiding Verbetering 20  paar 3.08,  W,  SU 
Woudaapje Uitbreiding Verbetering 20  paar  
Porseleinhoen Uitbreiding Verbetering 40  paar 3.12,  W 
Kwartelkoning Uitbreiding Verbetering 160  paar 3.12,  W 
Watersnip Behoud Behoud 17  paar  
Zwarte  stern Behoud Behoud 240  paar 3.06 
IJsvogel Behoud Behoud 25  paar  
Oeverzwaluw Behoud Behoud 680  paar  
Blauwborst Behoud Behoud 95  paar  
Groet  karekiet Uitbreiding Verbetering 70  paar 3.08,  W,  SU 

**  W  =  wateropgave,  SU  =  sense  of  urgency. 
 

 

Tabel  3.4 Soorten   niet-broedvogels   waarvoor   het   Natura   2000-gebied   Rijntakken   is  
aangewezen  en  hun  instandhoudingsdoelen. 

Naam Doel  omvang  
leefgebied 

Doel  kwaliteit  
leefgebied 

Doel  populatie  
(seizoens-
gemiddelde) 

Kernopgave** 

Fuut Behoud Behoud 570  ex.  
Aalscholver Behoud Behoud 1.300  ex.  
Kleine  zwaan Behoud Behoud 100  ex. 3.10 
Wilde  zwaan Behoud Behoud 30  ex. 3.10 
Toendrarietgans Behoud Behoud 2.800  ex.  
Kolgans Behoud* Behoud 183.000  ex. 3.10 
Grauwe  gans Behoud* Behoud 22.000  ex. 3.10 
Brandgans Behoud Behoud 5.200  ex. 3.10 
Bergeend Behoud Behoud 120  ex.  
Smient Behoud* Behoud 17.900  ex. 3.10,  3.12,  W 
Krakeend Behoud Behoud 340  ex. 3.12,  W 
Wintertaling Behoud Behoud 1.100  ex. 3.12,  W 
Wilde  eend Behoud Behoud 6.100  ex. 3.12,  W 
Pijlstaart Behoud Behoud 130  ex. 3.12,  W 
Slobeend Behoud Behoud 400  ex. 3.12,  W 
Tafeleend Behoud Behoud 990  ex. 3.12,  W 
Kuifeend Behoud Behoud 2.300  ex. 3.12,  W 
Nonnetje Behoud Behoud 40  ex. 3.12,  W 
Meerkoet Behoud Behoud 8.100  ex.  



15 

 

Scholekster Behoud Behoud 340  ex. 3.12,  W 
Goudplevier Behoud Behoud 140  ex.  
Kievit Behoud Behoud 8.100  ex. 3.12,  W 
Kemphaan Behoud Behoud 1.000  ex.  
Grutto Behoud Behoud 690  ex. 3.12,  W 
Wulp Behoud Behoud 850  ex. 3.12,  W 
Tureluur Behoud Behoud 65  ex. 3.12,  W 

*  Achteruitgang  ten  gunste  van  andere  soort  toegestaan. 
 

 
Kernopgaven  en  ‘sense  of  urgency’ 
Voor   het   bereiken   van   de   instandhoudingsdoelen   zijn   de   volgende   kernopgaven  
geformuleerd.  Tevens   is  aangegeven  of  een   ‘sense  of  urgency’  of  een  wateropgave  
geldt. 
3.02 Behoud  beken  en  rivieren  met  waterplanten  (grote  fonteinkruiden)  H3260_B. 
3.06 Behoud  en  uitbreiding  van  meren  met  krabbenscheer  en  fonteinkruiden  H3150,  

in   de   vorm   van   strangen,   in   het   bijzonder   herstel   van   krabbenscheerbegroei-
ingen,  ook  als  broedbiotoop  van  zwarte  stern  A197. 

3.07 Vochtige   alluviale   bossen.   Vochtige   alluviale   bossen   (zachthoutooibossen   en  
essen-iepenbossen)  *H91E0_A  en  *H91E0_B  uitbreiden  mede  ten  behoeve  van  
bever  H1337.  Er  geldt  een  wateropgave. 

3.08 Kwaliteitsverbetering  en  uitbreiding  rietmoeras  met  de  daarbij  behorende  broed-
vogels  (roerdomp  A021,  grote  karekiet  A298). 

3.09 Herstel  glanshaver-  en  vossenstaarthooilanden  (grote  vossenstaart)  H6510_B. 
3.12 Plasdras   situaties.   Behoud   en   uitbreiding   areaal   van   plas-dras   situaties   en  

ondiep   water   voor   eenden,   kwartelkoning  A122,   porseleinhoen  A119   en   stelt-
lopers.  Er  geldt  een  wateropgave. 

3.13 Droge   graslanden.   Kwaliteitsverbetering   en   uitbreiding   van   stroomdal-
graslanden  H6120,  glanshaver-  en  vossestaarthooilanden  (subtype  glanshaver)  
H6510_A.  Er  is  sprake  van  een  ‘sense  of  urgency’  ten  aanzien  van  het  beheer. 

3.14 Ontwikkeling  droge  hardhoutooibossen  H91F0:  groter  oppervlakte  en  kwaliteits-
verbetering. 

 
De   kernopgaven   zijn   beleidsopgaven.   Ze   zijn   vastgesteld   in   het   Natura   2000  
doelendocument  van  het  Ministerie  van  LNV  (2006).  De  kernopgaven  geven  aan  wat  
in  een  gebied  de  belangrijkste  bijdrage  is  voor  het  realiseren  van  de  landelijke  doelen.  
Binnen  de  kernopgaven  geeft  de  aanduiding   ‘sense  of  urgency’  een  prioritering  gelet  
op   de   voor   dat   gebied   bestaande  dreiging   van  achteruitgang.   Er   is   sprake   van  een  
dreiging  als  een  kernopgave  en  de  daaronder   liggende  verplichting  om  minimaal  de  
huidige   waarden   in   stand   te   houden,   niet   meer   realiseerbaar   is   als   in   de   eerste  
planperiode  (10  jaar)  geen  maatregelen  worden  genomen.  Het  gaat  om  maatregelen  
ten   aanzien   van  beheer   of   de  watercondities.   Zijn   de  watercondities   belangrijk   voor  
het  realiseren  van  de  kernopgave,  maar  is  de  dreiging  van  achteruitgang  niet  zo  groot,  
dan  geldt  alleen  een  wateropgave,  zonder  ‘sense  of  urgency’. 
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 3.3 Voorkomen   van   habitattypen   en   soorten   in   de   Hurwenensche  
Uiterwaard 

 3.3.1 Voorkomen  van  habitattypen  waarvoor  Rijntakken  is  aangewezen 

Figuur   3.2   geeft   een   overzicht   van   het   voorkomen   van   habitattypen   waarvoor  
Rijntakken  is  aangewezen  in  de  omgeving  van  het  plangebied. 
 

 
Figuur  3.2 Voorkomen   van  habitattypen   in   de   omgeving  van   het   plangebied  Wildeman   II  

(bron:  provincie  Gelderland). 
 
Meren  met  krabbenscheer  en  fonteinkruiden  (H3150) 
Dit   habitattype   komt   langs   de   Waaldijk   in   het   zuidoosten   van   de   Hurwenensche  
Uiterwaarden  in  matig  ontwikkelde  vorm  voor. 
 
Slikkige  rivieroevers  (H3270) 
Het  voorkomen  van  het  habitattype  slikkige  rivieroevers  (H3270)  is  afhankelijk  van  het  
verloop   van   de   rivierwaterstand   en   kan   daardoor   van   jaar   tot   jaar   op   verschillende  
plekken  tot  ontwikkeling  komen.  Ondanks  het  zandige-grindige  karakter  van  de  oevers  
is  het  op  een  aantal  plekken  in  de  Hurwenensche  Uiterwaarden  aangetroffen. 
 
Stroomdalgraslanden  (H6120) 
Dit  habitattype   is  zeldzaam   langs  de  Waal.  Een  klein  oppervlak   ligt   ten  noorden  van  
de  Kil  van  Hurwenen,  langs  de  Waal.  Het  is  een  prioritair  habitattype  en  er  geldt  een  
‘sense  of  urgency’  voor  met  betrekking  tot  beheer. 
 
 



17 

 

Glanshaver-  en  vossenstaarthooilanden  (H6510) 
Dit  habitattype  kan  ontstaan  als  op   iets   lagere  plaatsen   langs  de  Waal,  waar   langer  
overstroming   met   rivierwater   optreedt   en   naast   zand   ook   slib   wordt   afgezet,   wordt  
gehooid.  Daarnaast  komt  het  voor  op  het  talud  van  de  bandijk.   In  de  Hurwenensche  
Uiterwaarden   is   het   alleen   in   het   noorden   nabij   het   Stroomdalgrasland   (H6120)  
aangetroffen.   Het   betreft   het   subtype   ‘glanshaver’   (H6510_A).   Voor   dit   habitattype  
geldt  een  ‘sense  of  urgency’  met  betrekking  tot  beheer. 
 
Zachthoutooibos  (H91E0,  subtype  A)   
Verspreid  door  de  Hurwenensche  Uiterwaarden  liggen  grote  en  kleine  stukken  ooibos  
die   als   Zachthoutooibos   (H91E0_A)   kunnen   worden   gekarakteriseerd.   Struwelen  
zonder   boomlaag   worden   niet   tot   het   habitattype   gerekend.   Het   struweel   wordt  
beschouwd   als   potentieel   habitattype   omdat   zich   hier   op   termijn   wel   bos   kan  
ontwikkelen.   Om   tot   het   habitattype   H91E0a   Zachthoutooibos   te   worden   gerekend  
moet   het   bovendien   een  minimum  oppervlak   hebben   van  1.000  m2   (Ministerie   LNV,  
2008).   
 
Andere   habitattypen   die   in   de   Kil   van   Hurwenen   zijn   aangetroffen,   maar   waarvoor  
binnen   het   Natura   2000-gebied   Uiterwaarden   Waal   geen   instandhoudings-
doelstellingen  zijn  geformuleerd  zijn: 
 

 3.3.2 Voorkomen  van  soorten  van  Bijlage  II  waarvoor  deelgebied  Uiterwaarden  Waal  is  
aangewezen 

Vissen 
In  het  recente  verleden  zijn  van  de  acht  vissoorten  waarvoor   instandhoudingsdoelen  
gelden   alleen   van   bittervoorn   en   kleine   modderkruiper   in   de   buurt   van   de  
Hurwenensche  Uiterwaarden  waarnemingen  bekend  (Van  Kessel  &  Kranenbarg  2012;;  
waarneming.nl,   telmee.nl).   Geen   van   de   soorten   is   echter   bekend   van   de   uiter-
waarden  zelf. 
 
Alle   soorten   kunnen   in   principe   in   de   Waal   voorkomen,   hoewel   de   kans   op   het  
aantreffen  van  elft  en  zalm  vanwege  hun  zeldzaamheid  erg  klein  is.  Bovendien  zullen  
deze  soorten,  net  als  de  zee-  en  de  rivierprik,  de  Waal  alleen  als  trekroute  gebruiken  
en   de   Hurwenensche   Uiterwaarden   niet   als   leefgebied   (paaigebied)   gebruiken.   De  
paaigebieden  van  alle  vier  de  soorten  kenmerken  zich  namelijk  door  stromend  water  
en   daarvan   is   in   deze   uiterwaarden   geen   sprake.   De   Hurwenensche   Uiterwaarden  
hebben  daarom  in  hun  huidige  vorm  voor  deze  vier  vissoorten  geen  functie. 
 
De  Hurwenensche  Uiterwaarden  vormen  in  potentie  geschikt  leefgebied  voor  de  grote  
en  kleine  modderkruiper.  Dat  de  soorten  hier  niet  zijn  aangetroffen  is  mogelijk  te  wijten  
aan  het   feit   dat   de   uiterwaarden   jaarlijks   overstromen.  Het   leefgebied   is   hierdoor   te  
dynamisch  voor  beide  soorten  die  juist  houden  van  stilstaande  wateren  met  een  dikke  
modderlaag   en   veel   planten.   Onder   suboptimale   omstandigheden   verliezen   grote  
modderkruipers  bovendien  de  concurrentie  met  andere  soorten.  In  geïsoleerd  gelegen  
wateren,  die  andere  vissoorten  niet  kunnen  bereiken,  is  de  grote  modderkruiper  in  het  
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voordeel.   Grote  modderkruipers   kunnen   deze   wateren   namelijk   over   land   bereiken.  
Vanwege   de   jaarlijkse   inundatie   komen   dit   soort   wateren   in   de   Hurwenensche  
Uiterwaarden  niet  voor  en  vormt  dit  gebied  momenteel  geen  geschikt  leefgebied  voor  
grote  en  kleine  modderkruipers. 
 
Voor   het   ontbreken   van  bittervoorns   is   geen   verklaring.   In  Nederland   komt   de   soort  
voor   in   de   plantenrijke   oevers   van   de   uiterwaardwateren   van   het   rivierengebied,  
poldergebieden   en   de   benedenlopen   van   riviertjes   en   beken.   Mogelijk   ontbreken  
zoetwatermosselen,  zoals  schildersmossel  en  zwanenmossel.  Die  zijn  onmisbaar  voor  
de  voortplanting. 
 
Met  rivierdonderpadden  gaat  het  erg  slecht  in  Nederland.  Ze  worden  verdrongen  door  
uitheemse  grondelsoorten   (Van  Kessel  et   al.   2014).  De  Actieve  Vismonitoring  Zoete  
Rijkswateren  (Van  Kessel  et  al.  2013)  toont  een  verschuiving  in  de  vispopulaties  sinds  
het   begin   van   de  21e   eeuw:   exotische   grondels   verschijnen  en  worden   inmiddels   in  
zulke  hoge  aantallen  gevangen  dat  zij,  op  basis  van  talrijkheid,  bovenaan  de  ranglijst  
van   gevangen   vissoorten   staan.   De   rivierdonderpad   is   in   de   ranglijst   juist   naar  
beneden  gezakt.  Van  de  Waal  bij  Zaltbommel  en  de  diens  uiterwaarden  zijn  ze  sinds  
2000  niet  meer  waargenomen  (Van  Kessel  &  Kranenbarg  2012). 
 
Amfibieën 
In   de   periode   2000-2011   zijn   enkele   waarnemingen   van   kamsalamanders   in   de  
Hurwenense  uiterwaarden  bekend  (figuur  3.3).  Het  merendeel  van  de  waarnemingen,  
waaronder  waarnemingen  uit  2010  en  2011,  vond  plaats  in  het  oostelijke  deel  van  de  
uiterwaarden,   op   en   bij   de   winterdijk   bij   Hurwenen.   Eén   waarneming   in   2001   vond  
plaats  in  de  Kil.  Of  dit  dier  hier  ook  zijn  leefgebied  had  of  op  trek  of  dispersie  was,  is  
onbekend.   De   Kil   zelf   vormt   in   zijn   huidige   vorm   geen   geschikt   leefgebied   voor  
kamsalamanders.   Voor   zijn   voortplanting   is   de   soort   namelijk   afhankelijk   van  
geïsoleerde  wateren  waarin  geen  vis  voorkomt.  Door  de   jaarlijkse   inundatie   is  de  Kil  
niet  geïsoleerd  en  bovendien  leeft  hier  vis. 
 
Waar   de   dieren   in   2010-2011   hun   voortplantingsgebied   hadden   is   onbekend.   In  
Rijntakken   maakt   de   kamsalamander   gebruik   van   het   habitattype   Meren   met  
krabbenscheer   en   fonteinkruiden   (H3150)   en   van   het   leefgebied   Geïsoleerde  
meanders   en   petgaten   (LG02).   Net   ten   zuidwesten   van   de   waarnemingen   in   2010-
2011  bevindt  zich  een  geïsoleerd  water  met  het  habitattype  Meren  met  krabbenscheer  
en  fonteinkruiden  (H3150)  (figuur  3.2).  Hier  zou  het  voortplantingsgebied  zich  kunnen  
bevinden.  Recent  (2013-2015)  zijn  echter  geen  waarnemingen  van  kamsalamanders  
in  de  Hurwenensche  Uiterwaarden  bekend  (www.ravon.nl). 
 
Zoogdieren 
Bevers   worden   langs   de   hele  Waal   waargenomen.   De  Waal   vormt   de   belangrijkste  
verbindingsroute   tussen  de   twee  grote  populaties   in   respectievelijk  de  Biesbosch  en  
de  Gelderse  Poort.  In  de  Hurwenensche  Uitwaarden  zijn  de  afgelopen  5  jaar  jaarlijks  
bevers   en   hun   sporen   gezien   (waarneming.nl).   In   de   Kil   bevinden   zich   ook   enkele  
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burchten,  namelijk  drie  direct   ten  zuidoosten  van  de  strang  en  één  in  het  noordelijke  
bosrijke   deel   tussen   de   strang   en   de   plas   (Wansink  et   al.   2012;;   figuur   3.4).   De   Kil  
heeft  dus  een  functie  als  permanent  leefgebied  voor  bevers. 
 

 
Figuur  3.3 Vindplaatsen  van  kamsalamanders   in  de  Hurwenensche  Uiterwaarden   in  de  

periode  2000  -  2011  (bron:  Wansink  et  al.  2011). 

 

 
Figuur  3.4 Globale  ligging  van  beverburchten   in  de  Kil  van  Hurwenen  (bron  Wansink  et  

al.  2012). 
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Meervleermuizen   zijn   in   de   buurt   van   Zaltbommel   waargenomen   (Huizenga   2011).  
Mogelijk   foerageren   ze   incidenteel   boven   de   open   wateren   in   de   Hurwenensche  
Uiterwaarden.   Verblijfplaatsen   komen   hier   niet   voor,   vanwege   het   ontbreken   van  
geschikte  gebouwen. 
 

 3.3.3 Voorkomen  van  broedvogels  waarvoor  Rijntakken  is  aangewezen 

Dodaars 
Van  de  dodaars  zijn  geen  broedgevallen   in  de  Hurwenensche  Uiterwaarden  bekend,  
maar  een  enkel  broedgeval  kan  niet  worden  uitgesloten.  De  soort  wordt  hier  namelijk  
wel  in  het  broedseizoen  waargenomen  (waarneming.nl). 
 
Aalscholver 
In   de   Hurwenensche   Uiterwaarden   bevinden   zich   geen   broedkolonies   van  
aalscholvers. 
 
Roerdomp 
In   het   hele   gebied   van   Rijntakken   zijn   in   de   periode   2009-2013   gemiddeld   5,6  
broedparen   vastgesteld.   In   de   Hurwenensche   Uiterwaarden   komt   de   soort   niet   als  
broedvogel  voor  (sovon.nl  2015).   
 
Woudaapje 
In   het   hele   gebied   van   Rijntakken   zijn   in   de   periode   2009-2013   gemiddeld   4,4  
broedparen   vastgesteld.   In   de   Hurwenensche   Uiterwaarden   komt   de   soort   al   sinds  
decennia  niet  meer  voor  (sovon.nl  2015).   
 
Porseleinhoen 
Het   porseleinhoen   broedt   in   terreinen   met   ondiep   water   en   enige   dekking,   zoals  
overstroomde   uiterwaarden   en  moerassen.   Het   porseleinhoen   komt   sinds   lange   tijd  
niet  meer  voor  in  de  Hurwenensche  Uiterwaard  (sovon.nl  2015).   
 
Het   porseleinhoen   is   in   2013   met   21   paren   vastgesteld   in   het   Natura   2000-gebied  
Rijntakken   (sovon.nl   2015).   Van   oudsher   vormen   de   uiterwaarden   van   de   grote  
rivieren  een  belangrijk  broedgebied  voor  het  porseleinhoen.   
 
De   Hurwenense   Uiterwaard   biedt   kansen   voor   de   herstelopgave   van   het  
porseleinhoen,  met  name  in  de  natte  delen  van  de  uiterwaarden  langs  de  Waal  en  de  
oevers  van  de  Kil.  In  2014  en  2015  is  de  Hurwenense  Uiterwaard  opnieuw  ingericht.  
Het   effect   van   de   herinrichting   op   het   instandhoudingsdoel   van  de  porseleinhoen   is  
positief,  omdat  tijdelijk  geschikt  leefgebied  is  bijgekomen  (Wansink  et  al.  2011).   
 
Kwartelkoning 
De   kwartelkoning   broedt   in   vochtige,   extensief   beheerde   graslanden   zoals  
uiterwaarden.   De   kwartelkoning   komt   de   laatste   jaren   niet   meer   voor   in   de  
Hurwenensche  Uiterwaard  (sovon.nl  2015).   
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De   kwartelkoning   komt   voor   aan   de   overzijde   van   de   Waal   in   de   Heesseltse  
Uiterwaarden  (sovon.nl  2015).  Ook  elders  binnen  het  Natura  2000-gebied  Rijntakken  
komt  de  kwartelkoning  voor  met  in  2013  32  paren  (sovon.nl  2015).   
 
De   Hurwenensche   Uiterwaard   biedt   kansen   voor   de   herstelopgave   van   de  
kwartelkoning,  met  name  in  de  graslanden  van  de  uiterwaarden  langs  de  Waal. 
 
In  2014  en  2015  is  de  Hurwenensche  Uiterwaard  opnieuw  ingericht.  Het  effect  van  de  
herinrichting  op  het  instandhoudingsdoel  van  de  kwartelkoning  is  positief.  Er  is  10  ha  
potentieel  geschikt  broedbiotoop  bijgekomen,  dat  kan  bijdragen  aan  de  herstelopgave  
(Wansink  et  al.  2011). 
 
Watersnip 
Jaarlijks   worden   een   aantal   keer   watersnippen   in   de   Hurwenensche   Uiterwaarden  
gezien  (waarneming.nl).  Broedgevallen  zijn  echter  niet  bekend  (sovon.nl). 
 
Zwarte  stern 
De   zwarte   stern   komt   bijna   elk   voorjaar   tot   broeden  op   uitgelegde   nestvlotjes   in   de  
Hurwenensche  Kil  (circa  30  paren  in  2013;;  sovon.nl  2015).   
 
De  zwarte  sterns  foerageren  met  name  boven  het  open  water   in  de  Hurwenense  Kil  
en   de   zandwinplas   in   het   noordelijke   deel.   De   plassen   in   het   oostelijk   deel   van   de  
Hurwenensche  Uiterwaarden  worden  veel  minder  gebruikt  door   foeragerende  vogels  
(Van  de  Laar  et  al.  2011).     
 
De  Hurwenensche  Uiterwaard   biedt  mogelijk   kansen   voor   de   herstelopgave   van   de  
zwarte  stern  door  uitbreiding  van  de  bestaande  populatie  (verbetering  broedmogelijk-
heden   en   foerageergelegenheid).   In   2014   en   2015   is   de  Hurwenensche  Uiterwaard  
opnieuw  ingericht.  Het  effect  van  de  herinrichting  op  het  instandhoudingsdoel  van  de  
zwarte  stern  is  positief.  Er  zijn  kansen  voor  natuurlijke  broedgelegenheid  gecreëerd  en  
de  kwaliteit  van  het  foerageergebied  is  verbeterd  (Wansink  et  al.  2011). 
 
IJsvogel 
In   het   hele   gebied   van   Rijntakken   zijn   in   de   periode   2009-2013   gemiddeld   14,6  
broedparen  vastgesteld  (sovon.nl  2015).  In  de  Hurwenensche  Uiterwaarden  wordt  de  
soort  jaarlijks  gezien,  maar  zijn  broedgevallen  niet  vastgesteld. 
 
Oeverzwaluw 
In  de  periode  2009-2013  zijn  gemiddeld  966,8  broedparen  vastgesteld  (sovon.nl).  Dat  
is   ruim   boven   het   doelgemiddeld   van   680   broedparen.   Er   zijn   geen  meldingen   van  
broedkolonies  in  de  Hurwenensche  Uiterwaarden. 
 
Oeverzwaluwen  broeden   in  steile  oeverwanden.  De   locatie  hiervan  kan   tussen   jaren  
verschillen.   Tegenwoordig   worden   ook   betonnen   wanden   met   holtes   speciaal   voor  
oeverzwaluwen  aangelegd.  Deze  zijn  stabieler.  In  de  Hurwenensche  Uiterwaarden  is  
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recent   wel   eens   nestindicerend   gedrag   van   een   groepje   oeverzwaluwen  
waargenomen,   maar   zijn   geen   nesten   gevonden   (waarneming.nl).   Dit   was   in   de  
periode   dat   de   nieuwe   nevengeul   werd   gegraven.   Waarschijnlijk   betrof   het   een  
afgegraven  wand  die  tijdelijk  beschikbaar  was. 
Blauwborst 
De  afgelopen  drie   jaar   zijn  meermaals  baltsende  blauwborsten   in  de  Hurwenensche  
Uiterwaarden   aangetroffen.   Alle   waarnemingen   werden   in   de   Kil   van   Hurwenen  
gedaan   (waarneming.nl).   Het   is   zeer   waarschijnlijk   dat   jaarlijks   één   of   meer  
broedparen  hier  aanwezig  zijn. 
 
Grote  karekiet 
In   het   hele   gebied   van   Rijntakken   zijn   in   de   periode   2009-2013   gemiddeld   6,4  
broedparen   vastgesteld   (sovon.nl   2015).   In   de   Hurwenensche   Uiterwaarden   is   de  
soort  al  sinds  decennia  niet  meer  aangetroffen. 
 

 3.3.4 Voorkomen  van  niet-broedvogels  waarvoor  deelgebied  Uiterwaarden  Waal  is  
aangewezen 

De  gegevens  over  het  voorkomen  van  niet-broedvogels  zijn  ontleend  aan  Wansink  et  
al.   (2011)   (periode   2002-2003   -   2005-2006).   Hierbij   moet   worden   vermeld   dat   het  
getelde  gebied  groter  is  dan  de  Hurwenensche  Uiterwaard.  De  in  de  tekst  genoemde  
aantallen   kunnen   in   sommige   gevallen   hoger   zijn   dan   de  werkelijke   aantallen   in   de  
Hurwenensche  Uiterwaard. 
 
Hoewel   de   gegevens  niet   de  meest   recente  periode   bevatten,   geven   ze  een   goede  
indicatie   van   het   gebiedsgebruik   door   niet-broedvogels   in   de   Hurwenensche  
Uiterwaard,   omdat   tot   2014   fysiek   weinig   tot   niets   aan   het   gebied   veranderd   is.   In  
2014   en   2015   is   de   Hurwenensche   Uiterwaard   opnieuw   ingericht.   Dit   kan   enige  
gevolgen   hebben   voor   het   gebiedsgebruik   door   vogels.   Gegevens   (ook   eventuele  
recente   tellingen)   van   de   heringerichte   Hurwenense   Uiterwaard   zijn   nog   niet  
beschikbaar.   Waar   mogelijk   is   ingeschat   of   de   nieuwe   situatie   gevolgen   voor   het  
gebiedsgebruik  van  vogels  heeft.   
 
Fuut,  aalscholver  en  nonnetje 
De  fuut,  de  aalscholver  en  het  nonnetje  zijn  visetende  watervogels  en  kunnen  op  de  
open  wateren  in  de  Hurwenensche  Uiterwaard  en  in  de  Waal  verwacht  worden. 
 
De   aalscholver   komt   het   gehele   jaar   voor.   Met   name   in   september   en   oktober   zijn  
soms  grote  groepen  aalscholvers  (>100  ex.)  aanwezig.  Mogelijk  slaapt  de  aalscholver  
’s  nachts  in  de  Hurwenensche  Uiterwaard.   
 
De   fuut   komt   het   gehele   jaar   voor  met   gemiddeld   enkele   vogels;;   de   soort   haalt   de  
grootste  aantallen  in  het  najaar  met  enkele  tientallen  exemplaren.   
 
Het   nonnetje   is   in   de   wintermaanden   soms   aanwezig   met   maximaal   enkele  
exemplaren.   
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In  2014  en  2015   is  de  Hurwenense  Uiterwaard  opnieuw   ingericht.  Het  effect  van  de  
herinrichting   op   het   instandhoudingsdoel   van   fuut,   aalscholver   en   nonnetje   is  
waarschijnlijk  positief  door  de  toename  van  de  oppervlakte  open  water  (Wansink  et  al.  
2011).   
 
Tafeleend,  kuifeend 
De   tafel-   en   kuifeend   rusten   overdag   op   de   open   wateren   van   de   Hurwenense  
Uiterwaard   en   langs   de   Waal.   ’s   Nachts   foerageren   de   soorten   op   benthos   en  
waterplanten  in  de  Hurwenense  Uiterwaard  of  buiten  het  Natura  2000-gebied. 
 
De  tafeleend  komt  met  gemiddeld  enkele  exemplaren  in  het  winterhalfjaar  voor 
 
De  kuifeend  komt  het  gehele  jaar  voor;;  in  het  zomerhalfjaar  met  enkele  exemplaren,  in  
het  winterhalfjaar  zijn  gemiddeld  honderd  exemplaren  aanwezig.   
 
In  2014  en  2015   is  de  Hurwenense  Uiterwaard  opnieuw   ingericht.  Het  effect  van  de  
herinrichting   op   het   instandhoudingsdoel   van   tafeleend   en   kuifeend   is   waarschijnlijk  
positief  door  de  toename  van  de  oppervlakte  open  water  (Wansink  et  al.  2011).   
 
Krakeend,  wilde  eend,  wintertaling,  bergeend,  slobeend,  pijlstaart,  meerkoet 
Deze   soorten   kunnen   op   het   open   water   en   in   de   sloten   in   de   Hurwenensche  
Uiterwaard  worden  verwacht,  met  name  de  krakeend  ook  langs  de  Waal.  De  meerkoet  
kan  verwacht  worden  op  het  open  water,  in  sloten  en  op  de  graslanden.   
 
De  krakeend  foerageert  met  name  op  waterplanten.  De  krakeend  komt  met  gemiddeld  
enkele  exemplaren  het  gehele  jaar  voor. 
 
De  wilde  eend  eet  waterinsecten  en  waterplanten  (bijvoorbeeld  eendenkroos).  Wilde  
eenden  zijn  op  bijna  alle  wateren  te  vinden,  maar  met  name  voedselrijke  wateren.  De  
meeste  dieren  blijven  het  hele  jaar  in  Nederland.  In  de  winter  komen  soms  dieren  uit  
noordelijke   streken   naar   Nederland.   In   de   Hurwenensche   Uiterwaarden   worden   ze  
regelmatig  gezien,  soms  in  groepen  tot  30  dieren. 
 
De  wintertaling  is  een  kleine  eend  die  het  hele  jaar  in  Nederland  verblijft.  In  de  winter  
voegen   dieren   uit   noordelijker   streken   zich   bij   de   thuisblijvers.   Wintertalingen   eten  
kleine  waterdieren  en  planten.  Ze   leven  vooral   in  open  gebieden  met  een  moerassig  
karakter.   In   de   Hurwenensche   Uiterwaarden   worden   ze   regelmatig   gezien,   in   de  
wintermaanden  in  groepen  van  10  tot  60  dieren. 
 
De   slobeend   foerageert   voornamelijk   op   watervlooien   en   ander   zoöplankton.   De  
slobeend  komt  in  het  winterhalfjaar  voor  met  gemiddeld  enkele  tientallen  exemplaren.   
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De   pijlstaart   komt  met   gemiddeld   enkele   exemplaren   voor   in   het   winterhalfjaar.   De  
pijlstaart  foerageert  met  name  op  waterplanten  en  kan  verwacht  worden  in  de  natte  of  
ondergelopen  uiterwaarden  en  open  wateren  in  het  gebied. 
 
De  bergeend  is  een  typische  modderaar.  Deze  eenden  zoeken  hun  voedsel  het  liefst  
in  slikkige,  open  plekken.  De  bergeend  komt  de  laatste  decennia  steeds  meer  voor  in  
het  binnenland,  waar  ze  vooral  langs  de  rivieren,  maar  ook  op  akkers,  kunnen  worden  
aangetroffen.   In  de  Hurwenensche  Uiterwaarden  worden   jaarlijks  enkele  exemplaren  
(<10)  gezien. 
 
De  meerkoet  komt  het  gehele  jaar  voor  met  gemiddeld  enkele  tientallen  exemplaren,  
met  name  in  het  winterhalfjaar.  De  meerkoet  kan  zowel  gebruik  maken  van  het  open  
water   (rusten,   foerageren   op   waterplanten)   als   de   graslanden   in   de   Hurwenense  
Uiterwaard  (foerageren).   
 
In  2014  en  2015   is  de  Hurwenense  Uiterwaard  opnieuw   ingericht.  Het  effect  van  de  
herinrichting   op   het   instandhoudingsdoel   van   krakeend,   slobeend,   pijlstaart   en  
meerkoet  is  positief  door  de  toename  van  de  oppervlakte  open  water  (Wansink  et  al.  
2011).   
 
Kievit,  grutto,  wulp,  scholekster,  goudplevier,  kemphaan,  tureluur 
Deze  steltlopers  komen  voor  op  nat  en  plasdras  grasland. 
 
De  kievit  komt  in  het  winterhalfjaar  met  gemiddeld  enkele  tientallen  exemplaren  voor  
in  de  Hurwenense  Uiterwaard.   In  het  zomerhalfjaar  zijn  de  aantallen   lager.  De  kievit  
kan  verwacht  worden  op  de  graslanden  in  het  gebied.   
 
De   grutto   komt   vrijwel   alleen   tijdens   de   trek   in   het   vroege   voorjaar   voor   op  
slaapplaats(en)  met   aantallen   tot  meer   dan   honderd   exemplaren.   De   slaapplaatsen  
bevinden  zich  op  (ondergelopen)  graslanden  ten  oosten  van  de  Kil  van  Hurwenen. 
 
De   wulp   komt   in   het   winterhalfjaar   voor   met   gemiddeld   enkele   exemplaren   en   kan  
verwacht  worden  op  de  graslanden  in  het  gebied. 
 
Scholeksters   worden   af   en   toe   in   de   Hurwenensche   Uiterwaarden   aangetroffen.  
Meestal  in  kleine  aantallen  (<10),  soms  met  uitschieters  tot  30  exemplaren.  De  dieren  
zijn  te  vinden  op  de  graslanden. 
 
Goudplevieren  zijn  voornamelijk  in  de  winter  in  Nederland  te  vinden.  In  recente  jaren  
zijn  ze  niet  in  de  Hurwenensche  Uiterwaarden  aangetroffen. 
 
De  kemphaan  is  een  uiterst  zeldzame  broedvogel   in  Nederland.  In  de  winter  trekken  
ze   in   klein   aantal   door.   In   de   Hurwenensche   Uiterwaarden   zijn   ze   al   vele   jaren  
achtereen  niet  meer  gezien. 
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De   tureluur   is   als   broed-   en   trekvogel   talrijk   in   Nederland,   maar   als   wintervogel  
zeldzamer.   In   de   Hurwenensche   Uiterwaarden   worden   gedurende   het   hele   jaar  
slechts  enkele  exemplaren  gezien. 
In  2014  en  2015   is  de  Hurwenense  Uiterwaard  opnieuw   ingericht.  Het  effect  van  de  
herinrichting  op  het  instandhoudingsdoel  van  grutto  is  positief  door  de  toename  van  de  
oppervlakte  open  water  (Wansink  et  al.  2011).   
 
Ganzen,  zwanen  en  smient 
Ganzen,   zwanen   en   smienten   foerageren   in   het   rivierengebied   overdag   op  
grotendeels   of   geheel   grasland   en   akkers,   de   kleine   en   wilde   zwaan   ook   op  
waterplanten.   ’s   Nachts   slapen   de   ganzen   op   het   open   water   in   de   Hurwenense  
Uiterwaard.   
   
De  kolgans  komt  met  name  van  november  tot  en  met  maart  voor   in  de  Hurwenense  
Uiterwaard.  De  aantallen  in  het  winterhalfjaar  zijn  groot  met  gemiddeld  rond  de  1.000  
exemplaren.   
 
De   grauwe   gans   komt   het   gehele   jaar   voor   met   gemiddeld   enkele   honderden  
exemplaren.   
 
De  brandgans  komt  met  name  van  november  tot  en  met  maart  voor  in  de  Hurwenense  
Uiterwaard.  De  aantallen  zijn  groot  met  gemiddeld  enkele  honderden  exemplaren. 
 
Nederland   vormt   een   belangrijk   overwinteringsgebied   voor   de   Toendrarietgans   en  
komen  hier  op  doortrek  en   in  de  winter   in  grote  aantallen  voor.   In  de  Hurwenensche  
Uiterwaarden  worden  ze  incidenteel  in  klein  aantal  gezien. 
 
De  kleine  zwaan  en  de  wilde  zwaan  zijn  alleen  in  de  winter  langs  de  grote  rivieren  te  
vinden.  Kleine  zwanen  zijn  de  afgelopen  jaren  niet  in  de  Hurwenensche  Uiterwaarden  
gezien.  Groepen  wilde  zwanen  zijn  wel  waargenomen.   
 
De  smient  komt  in  het  winterhalfjaar  voor;;  de  aantallen  in  de  Hurwenense  Uiterwaard  
kunnen  oplopen  tot  meer  dan  1.500  exemplaren.  De  smient  gebruikt  het  open  water  
overdag   als   slaapplaats.   In   de   nacht   foerageren   de   smienten   waarschijnlijk   op   de  
graslanden  in  de  Hurwenense  Uiterwaard  en  (agrarische)  graslanden  in  de  omgeving.   
 
In  2014  en  2015   is  de  Hurwenense  Uiterwaard  opnieuw   ingericht.  Het  effect  van  de  
herinrichting  op  het  instandhoudingsdoel  van  ganzen  en  smienten  is  negatief  door  de  
afname  van  de  oppervlakte  agrarisch  gras-  en  bouwland  (Wansink  et  al.  2011).   
 

 3.3.5 Natuurwaarden  in  het  Beschermd  natuurmonument   

Naast  de  Natura  2000-gebieden  vallen  ook  Beschermde  Natuurmonumenten  onder  de  
Nbwet.  In  de  omgeving  van  het  plangebied  ligt  het  Beschermde    Natuurmonument  Kil  
van   Hurwenen.   Dit   natuurmonument   is   onderdeel   van   het   Natura   2000-gebied  
Rijntakken.   In   de   ‘oude’   aanwijsbesluiten   van   Staats-   en   Beschermde   Natuur-
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monumenten  worden  de  oude  natuurwetenschappelijke  waarden  en  het  natuurschoon  
als  grond  voor  de  bescherming  aangevoerd.  Met  de   inwerkingtreding  van  de  wet   tot  
het  permanent  maken  van  de  Crisis-  en  herstelwet   (pChw)  op  25  april  2013  hoeven  
projecten   of   activiteiten   die   buiten   de   begrenzing   van   een   Beschermd   Natuur-
monument   worden   uitgevoerd   niet   langer   te   worden   beoordeeld   op   mogelijke  
aantasting   van   de   oude   doelen   voor   zover   het   Beschermd   Natuurmonument   een  
overlap   heeft   met   een   Natura   2000-gebied   en   dat   Natura   2000-gebied   definitief   is  
aangewezen  (Lahaije  2013).   
 
De  ingreep  vindt  plaats  buiten  de  begrenzing  van  de  Natura  2000-gebied  Rijntakken  
en  dus  ook  buiten  de  begrenzing  van  het  voormalige  Beschermd  Natuurmonument  Kil  
van  Hurwenen.  Rijntakken  is  op  23  april  2014  definitief    aangewezen.  De  effecten  van  
de   ingreep  op  het   voormalige  Beschermd  Natuurmonument  Kil   van  Hurwenen  hoeft  
daarom   niet   te   worden   getoetst.   Dit   Beschermde   Natuurmonument   wordt   in   deze  
rapportage  verder  buiten  beschouwing  gelaten.   
 
 
 
 
 
 

 
Figuur  2.3 Impressie  van  het  plangebied  op  17  augustus  2015. 
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 4 Effecten op Natura 2000-gebieden 

 4.1 Mogelijke  storingsfactoren  en  de  invloedsfeer  van  het  project   

De   volgende   storingsfactoren   worden   in   dit   rapport   behandeld.   Effecten   van   de  
storingsfactoren  kunnen  zowel  In  de  aanlegfase  als  in  de  gebruiksfase  optreden 
-  Verlies  van  areaal  of  leefgebied  door  ruimtebeslag. 
-  Verstoring  door  geluid  gedurende  de  werkzaamheden  en  in  de  gebruiksfase. 
-  Achteruitgang  van  kwaliteit  van  het  habitat  of  leefgebied  ten  gevolge  van  de  emissie  

van  schadelijke  stoffen  naar  lucht,  water  en/of  bodem  door  toename  verkeer. 
-  Achteruitgang  van  kwaliteit  van  het  habitat  of  leefgebied  ten  gevolge  van  de  emissie  

van  schadelijke  stoffen  naar  lucht,  water  en/of  bodem  door  de  bedrijven. 
 
Effecten  als  gevolg  van  de  volgende  factoren  zijn  in  dit  oriënterend  onderzoek  buiten  
beschouwing  gebleven. 
-   Hydrologische   veranderingen.   De   reden   hiervoor   is   dat   er   geen   hydrologische  

veranderingen  te  verwachten  zijn  in  het  buitendijks  gelegen  Natura  2000-gebied  
Rijntakken.   

-   Verstoring   door   beweging   en   licht   gedurende   de   werkzaamheden   en   in   de  
gebruiksfase.  Vanwege  de  afstand  tussen  het  plangebied  en  het  Natura  2000-
gebied  (≥  600  m)  en  de  tussenliggende  dijk,  bebouwing  en  bos  zijn  effecten  van  
licht  en  beweging  uit  te  sluiten. 

-  Verstoring  door  trillingen  in  de  aanlegfase  en  in  de  gebruiksfase.  Voor  de  inrichting  
van  het   terrein  wordt  niet  geheid.  Ook  worden   in  de  gebruiksfase  geen  zware  
machines  of  vrachtwagens  gebruikt.  Effecten  van  trilling  zijn  uitgesloten. 

-   Sterfte   /   (her)kolonisatie.   In   het   kader   van   het   onderhavige   project   worden   geen  
planten   of   dieren   uitgezet.   Vanwege   de   afstand   tot   het   Natura   2000-gebied  
wordt   ook   geen   toename   in   sterfte   onder   beschermde   diersoorten   verwacht  
door  de  toenemende  verkeersbewegingen  in  en  naar  het  plangebied. 

 
 4.2 Beschrijving  van  de  storingsfactoren 

 4.2.1 Verlies  van  areaal  of  leefgebied  door  ruimtebeslag 

De  ontwikkeling  van  het  bedrijventerrein  Wildeman   II  gaat   ten  koste  van  circa  18  ha  
aan  gras-  en  bouwland  buiten  het  Natura  2000-gebied.  Oppervlakteverlies  van  Natura  
2000-gebied  is  dus  niet  aan  de  orde,  maar  het  verlies  kan  wel  een  externe  werking  op  
beschermde  soorten  hebben. 
 

 4.2.2 Verstoring  door  geluid  gedurende  de  werkzaamheden  en  in  de  gebruiksfase. 

Frederix   et   al.   (2015)   hebben   voor   het   wegverkeer   rond   het   plangebied   in   het   jaar  
2025  geluidscontouren  berekend  (figuur  4.1  en  bijlage  2).  In  de  figuur  wordt  het  bereik  
van  het  geluid  weergegeven  in  een  situatie  waarin  de  bestemming  van  het  plangebied  
niet  verandert   (autonome  ontwikkeling  van  het  wegverkeer)  en  als  de  bestemmings-
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wijziging   is   doorgevoerd   en   het   plangebied   tot   een   bedrijventerrein   is   ontwikkeld  
(planeffect).  De  verschillen   in  de  geluidscontouren   tussen  de  autonome  ontwikkeling  
en  de  bestemmingsplanwijziging  verschillen  nauwelijks. 
 

 
Figuur  4.1 Geluidscontouren  voor  42  dB,  45  dB  en  47  dB  bij  autonome  ontwikkeling  van  het  

wegverkeer   en   na   ontwikkeling   van   het   bestemmingsplangebied   tot   bedrijven-
terrein   in  2025.  Oranje  vlak  =  Natura  2000-gebied  Rijntakken   (bron:  Frederix  et  
al.  2015). 

 
 

 4.2.3 Achteruitgang  van  de  kwaliteit  van  het  habitat  of  leefgebied  ten  gevolge  van  de  
emissie  van  schadelijke  stoffen  door  bedrijven  en  verkeer.   

De   nieuwe   bestemming   van   het   plangebied   leidt   tot   een   toename   in   verkeers-
bewegingen  in  en  naar  het  plangebied.  Dit  kan  in  de  gebruiksfase  tot  een  toename  in  
stikstofdepositie   in  het  Natura  2000-gebied   leiden.  Tevens  wordt  het  gras-/bouwland  
omgezet  naar  een   terrein  met  bedrijven.  Enerzijds  betekent  dit  dat   in  het  plangebied  
geen  bemesting   (een  bron   van   stikstof)  meer   plaatsvindt.  Anderzijds   produceren  de  
bedrijven   stikstof,   bijvoorbeeld   als   uitlaatgas   van   verwarmingssystemen.   Voor   de  
ontwikkeling   van   het   plangebied   worden   geen   zware   machines   ingezet,   zodat   een  
toename  in  stikstofdepositie  in  de  aanlegfase  kan  worden  uitgesloten. 

 
Voor   het   bepalen   van   effecten   van   stikstofdepositie   op   habitattypen   is   gebruik  
gemaakt   van   het   programma   Aerius.   Als   invoer   voor   de   verkeersbewegingen   is  
gebruik  gemaakt  van  de  getallen  gebruikt  voor  het  akoestisch  onderzoek  van  Frederiix  
et   al.   (2015).   Voor   de   stikstofemissie   van   de   bedrijven   zijn   de   toegestane   milieu-
categorieën   als   uitgangspunt   gebruikt.   In   het   plangebied   mogen   zich   grootschalige  
logistieke   bedrijven   van   milieucategorie   3.2   vestigen.   Op   een   enkele   kavel   is   een  
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maximum  van   categorie   4.2   toegestaan.   Voor   bedrijven   van   deze  hoge   categorie   is  
maximaal  3  ha  beschikbaar. 
 
Voor   stikstofemissies   vanuit   bedrijventerreinen   zijn   kengetallen   beschikbaar   voor   de  
gemiddelde  stikstofemissie  per  hectare  bedrijventerrein  per   jaar.   In  het   voorliggende  
onderzoek  is  aangesloten  bij  de  kengetallen  die  door  Arcadis  zijn  afgeleid  uit  de  meest  
recente   gegevens   van   het   CBS.   Voor   bedrijventerreinen   met   ten   hoogste   milieu-
categorie  3  bedraagt  de  stikstofemissie  gemiddeld  200  kg  NOx  per  ha/jaar.  Voor  de  
bedrijventerreinen  met  milieucategorie   4   bedraagt   de   stikstofemissie   gemiddeld   750  
kg  NOx   per   ha/jaar   (Van   Rooij   2014).   Dit   resulteert   in   een   jaarlijkse   stikstofemissie  
zoals  samengevat  in  tabel  4.1. 
 
Tabel  4.1 Stikstofemissie  bedrijventerrein  Wildeman  II. 
Milieu-
categorie 

Oppervlak  
(ha) 

Emissiekengetal  
(kg/ha/jr) 

Totale  emissie  
(kg/jr) 

3.2 15 200 3.000 
4.1 3 750 2.250 
  Totaal: 5.250 

 
Het   resultaat   van   de   berekeningen   met  Aerius   staat   in   figuur   4.2.   In   2025,   als   de  
looptijd  van  het  bestemmingsplan  is  verlopen  en  in  het  hele  plangebied  bedrijven  zich  
hebben   gevestigd,   is   in   de   Hurwenensche   Uiterwaarden   sprake   van   een   stikstof-
depositie  van  0,06  tot  5,00  mol/ha/jr. 
 
 

 
Figuur  4.2 Additionele  stikstofdepositie  na  ontwikkeling  van  het  bestemmingsplangebied  tot  

bedrijventerrein  in  2025. 
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Andere  Natura  2000-gebieden  liggen  ver  van  het  plangebied  verwijderd.  Aerius  levert  
voor  andere  Natura  2000-gebieden  geen  toename  in  stikstofdepositie  op. 
 
 

 4.2 Bepaling  van  effecten 

 4.2.1 Effecten  op  habitattypen 

Ruimtebeslag  en  versnippering 
De  ingreep  vindt  plaats  buiten  het  Natura  2000-gebied  Rijntakken.  Er  is  daarom  geen  
sprake  van  ruimtebeslag. 
 
Geluid 
De   vegetaties   van   habitattypen   zijn   niet   gevoelig   voor   geluid.   Habitattypen   worden  
echter  niet  alleen  door  vegetaties  en  plantensoorten  gekarakteriseerd,  maar  ook  door  
typische  diersoorten.  Hieronder  vallen  onder  andere  soorten  die  wel  gevoelig  zijn  voor  
verstoring  door  geluid,  zoals  vogels  en  zoogdieren  (tabel  4.2). 
 
Tabel  4.2 Typische  diersoorten  die  gevoelig  zijn  voor  verstoring  door  geluid  per  habitattype  

aanwezig  in  de  Hurwenensche  Uiterwaarden. 
H3150 H3270 H6120 H6510_A H91E0_A 
Geen Geen Graspieper Kwartel Grote  bonte  specht 
    Kwak 
    Bever 

 
Van  broedvogels   is  bekend  dat  effecten  optreden  vanaf  43  dB.   De  verschillen   in  de  
geluidscontouren   tussen  de  autonome  ontwikkeling  en  de  bestemmingsplanwijziging  
verschillen  echter  nauwelijks  (§  4.2.2).  Bovendien  raakt  de  42  dB  contour  het  Natura  
2000-gebied   net   (figuur   4.1).   Op   deze   plek   komen   geen   habitattypen   voor   waar  
Rijntakken  voor  is  aangewezen  (zie  figuur  3.2).  Effecten  van  geluid  op  vogels  van  de  
habitattypen  kunnen  daarom  worden  uitgesloten. 
 
Bevers   zijn   veel   minder   gevoelig   voor   verstoring   door   geluid   dan   broedvogels  
(Wansink  et  al.  2012).  Effecten  op  deze  soort  zijn  uitgesloten. 
 
Stikstofdepositie 
Voor   de   habitattypen   van   Bijlage   I   van   de   Habitatrichtlijn   zijn   kritische   depositie-
waarden  (KDW)  vastgesteld  voor  de  depositie  van  stikstof.  De  KDW  van  een  aantal  
habitattypen   waar   Rijntakken   voor   is   aangewezen   wordt   in   de   huidige   situatie   al  
overschreden  (Dorland  et  al.  2015).  Een  te  hoge  stikstofdepositie  leidt  tot  verzuring  en  
vermesting.  Komt  het  planeffect  boven  de  0,05  mol/ha/jr  en  bevindt  zich  op  die  locatie  
een   stikstofgevoelig   habitattype   waarvan   de   KDW   al   wordt   overschreden,   dan   zijn  
negatieve   effecten   niet   uit   te   sluiten   en   moet   een   Passende   Beoordeling   worden  
uitgevoerd.  Conform  artikel  7.2a  eerste  lid  van  de  Wet  milieubeheer  dient  dan  tevens  
een  planMER  te  worden  opgesteld. 
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De   bestemmingsplanwijziging   leidt   in   2025   tot   ver   buiten   de   Hurwenensche   Uiter-
waarden   tot   een   toename   in   stikstofdepositie   van   meer   dan   0,05   mol/ha/jr1   (figuur  
4.2).  Op  drie  plekken  binnen  de  invloedsfeer  van  het  bestemmingsplan  bevinden  zich  
stikstofgevoelige  habitattypen  waarvan  de  KDW  door  de  achtergronddepositie  al  wordt  
overschreden   en   waar   de   additionele   stikstofdepositie   als   gevolg   van   het   bestem-
mingsplan   boven   de   0,05   mol/ha/jr   uitkomt   (tabel   4.3).   Op   deze   plekken   zijn  
significante  effecten  van  de  additionele  stikstofdepositie  niet  uit  te  sluiten. 
 
Tabel  4.3 Additionele  stikstofdepositie  en  oppervlak  van  habitattypen  waarvan  de  kritische  

depositiewaarde  bij  uitvoering  van  het  bestemmingsplan  wordt  overschreden. 
Habitattype Locatie Oppervlak 

(ha) 
Add.  Ndep 
(mol/ha/jr)2 

H6510A  Glanshaverhooilanden   Rijswaard 0,09 0,36 
H6510A  Glanshaverhooilanden   Stiftsche  Uiterwaard 0,01 0,08 
H6510A  Glanshaverhooilanden   Stiftsche  Uiterwaard 0,01 0,07 

 
In   Rijntakken   bevindt   zich   op   dit   moment   221   ha   van   het   habitattype   Glanshaver-
hooilanden   (H6510A).   Verzuring   en   vermesting   door   atmosferische   stikstofdepositie  
zijn   knelpunten   voor   Glanshaverhooilanden   in   het   Natura   2000-gebied   Rijntakken  
(Dorland  et  al.  2015).  Versnelde  verzuring  als  gevolg  van  verhoogde  stikstofdepositie  
is   echter   een   minder   groot   knelpunt   als   het   habitattype   regelmatig   met   rivierwater  
wordt   overstroomt.   Blijven   inundaties   uit,   dan   zullen   geschikte   groeiplaatsen   op  
langere  duur  (honderden  jaren)  naar  verwachting  verdwijnen  als  gevolg  van  ontkalking  
en   verschraling.   Sleutelfactoren   voor   het   behoud   van   dit   habitattype   zijn   dan   ook  
‘Overstromingen’   en   ‘Adequaat   beheer’   (Dorland   et   al.   2015).   Bij   uitblijven   van  
overstromingen   en  adequaat   beheer   zou  dus   0,05  %   (0,11  ha   van  221  ha)   van  het  
huidige   areaal   aan  Glanshaverhooilanden   in   Rijntakken   na   enkele   honderden   jaren  
kunnen  verdwijnen. 
 

 4.2.2 Effecten  op  soorten  van  Bijlage  II  Habitatrichtlijn 

Ruimtebeslag  en  versnippering 
De  ingreep  vindt  plaats  buiten  het  Natura  2000-gebied  Rijntakken.  Er  is  daarom  geen  
sprake  van  ruimtebeslag  van  (potentieel)  leefgebied  van  soorten  van  Bijlage  II  van  de  
Habitatrichtlijn. 
 
Met  uitzondering  van  de  kleine  modderkruiper  biedt  het  bestemmingsplangebied  geen  
potentieel  geschikt  leefgebied  voor  de  vissen,  zoogdieren  en  amfibieën  van  het  Natura  
2000-gebied.  Kleine  modderkruipers  zijn   in  de  sloten   in  het  plangebied  aangetroffen  
(Wansink   2015).   in   de   Hurwenensche   Uiterwaarden   leven   momenteel   geen   kleine  

                                                      
1 Een depositie van minder van 0,05 mol/ha/jr of minder wordt beschouwd als onmeetbaar. Als de depositie 
boven de 0,05 mol/ha/jr uitkomt kan een meetbaar effect optreden. 
2 Het rapport van Aerius Calculator (bijlage 3) suggereert op pagina 11 een verband tussen de kolom 
‘Hoogste  depositie  (mol/ha/j)’  en  de  kolom  ‘Overschrijding  KDW’.  Dit  is  echter  niet  juist.  De  kolommen  
moeten separaat worden gelezen: de hoogste depositie in een hexagoon met habitattype H6510A bedraagt 
0,49 mol/ha/jr en er is een hexagoon met habitattype H6510A waar de KDW van dit habitattype wordt 
overschreden. Beide hexagonen hoeven niet dezelfde te zijn. 
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modderkruipers   vanwege   het   ontbreken   van   geschikt   leefgebied.   De   populatie   in  
Wildeman   II   zou   een  bron   kunnen   zijn   van  waaruit   de  Hurwenensche  Uiterwaarden  
kunnen  worden  gekoloniseerd  als  zich  daar  wel  geschikt  leefgebied  ontwikkelt.   
 
In   het   plangebied   wordt   5.746   m2   watergang   gedempt.   Dit   oppervlak   wordt   elders  
binnen  het  plangebied  gecompenseerd.  Bij  het  dempen  van  de  sloten  wordt  gewerkt  
volgens   de   gedragscode   Flora-   en   faunawet   voor   de   Gemeenten   Maasdriel   en  
Zaltbommel  (Wansink  2015).  Effecten,  zoals  sterfte  en  habitatverlies,  worden  hierdoor  
voorkomen.  Externe  effecten  op  het  Natura  2000-gebied  zijn  daarom  uitgesloten. 
 
Geluid 
Het   plangebied   ligt   op   minimaal   550   meter   afstand   van   het   Natura   2000-gebied  
Rijntakken.  De   toename   in  geluidsterkte  door  de  ontwikkeling  van  het  bestemmings-
plangebied  tot  een  bedrijventerrein  ten  opzichte  van  de  autonome  ontwikkeling  is  zeer  
gering  (figuur  4.1).  Effecten  op  soorten  van  Bijlage  II  zijn  uitgesloten. 
 
Stikstofdepositie 
Alleen   bever   en   kamsalamander   komen   in   de   Hurwenensche   Uiterwaarden   voor.  
Hiervan   is  de  kamsalamander  gevoelig  voor  stikstofdepositie.  Eutrofiëring  als  gevolg  
van  extra  stikstof  in  diens  voortplantingswater  kan  tot  zuurstofgebrek  leiden  (Smits  et  
al.  2012).  Echter,   in  Rijntakken  is  volgens  Dorland  et  al.  (2015)  stikstofdepositie  voor  
deze  soort  een  zeer  beperkt  knelpunt.  Vanuit  de  PAS  worden  voor  de  kamsalamander  
geen  extra  maatregelen  genomen.  Op  de   locatie   in  de  Hurwenensche  Uiterwaarden  
met   het   habitattype   Meren  met   krabbenscheer   en   fonteinkruiden   (H3150),   waar   de  
soort  mogelijk   voorkomt,   is   de   achtergronddepositie   ruim   (honderden  molen  N/ha/jr)  
onder   de   kritische   depositiewaarde.   Effecten   als   gevolg   van   een   toename   van  
maximaal  1  mol  N/ha/jr  op  deze  locatie  (zie  figuur  3.2)  zijn  daarom  uitgesloten. 
 

 4.2.3 Effecten  op  broedvogels 

Ruimtebeslag  en  versnippering 
De  ingreep  vindt  plaats  buiten  het  Natura  2000-gebied  Rijntakken.  Er  is  daarom  geen  
sprake  van  ruimtebeslag  van  (potentieel)  leefgebied  van  soorten  van  broedvogels. 
 
Het  bestemmingsplangebied  heeft  voor  broedvogels  geen  functionele  relatie  met  het  
Natura   2000-gebied.   De   zwarte   stern   kan   buiten   het   Natura   2000-gebied   boven  
bloemrijke   graslanden  en   open  water   foerageren,  maar   het   plangebied   biedt   niet   of  
nauwelijks   geschikt   habitat.   Andere   soorten   broedvogels   waar   Rijntakken   voor   is  
aangewezen  komen  in  het  bestemmingsplangebied  niet  voor.  Effecten  op  broedvogels  
zijn  uitgesloten. 
 
Geluid 
Het   plangebied   ligt   op   minimaal   550   meter   afstand   van   het   Natura   2000-gebied  
Rijntakken.  De   toename   in  geluidsterkte  door  de  ontwikkeling  van  het  bestemmings-
plangebied  tot  een  bedrijventerrein  ten  opzichte  van  de  autonome  ontwikkeling  is  zeer  
gering  (figuur  4.1).  Effecten  op  broedvogels  van  Rijntakken  zijn  uitgesloten. 
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Stikstofdepositie 
Van  de  broedvogels  waar  Rijntakken  voor  is  aangewezen  zijn  zwarte  stern,  dodaars,  
kwartelkoning,  watersnip,  oeverzwaluw  en  roerdomp  gevoelig  voor  stikstofdepositie.  In  
de  meeste  gevallen  doordat  de  stikstofdepositie  tot  een  afname  in  prooibeschikbaar-
hied   leidt.  Ten  aanzien   van  de  dodaars  via   een  afname  aan  nestgelegenheid.  Deze  
effecten   treden   echter   alleen   op   in   habitats   die   gevoelig   zijn   voor   stikstofdepositie,  
zoals   blauwgraslanden   en   habitats   van   zure   milieus   (Smits   et   al.   2012).   Dit   soort  
habitats  komen   in  de  Hurwenensche  Uiterwaarden  niet   voor   (figuur  3.2).  Er   zijn  ook  
geen   plannen   die   te   ontwikkelen,   omdat   Rijntakken   hier   niet   voor   is   aangewezen.  
Effecten  van  stikstofdepositie  op  broedvogels  zijn  uitgesloten. 
 

 4.2.4 Effecten  op  niet-broedvogels 

Fuut,  aalscholver,  nonnetje,  eenden  (m.u.v.  smient)  en  meerkoet 
Ruimtebeslag  en  versnippering 
Deze  vogels  foerageren  op  open  water  binnen  en  buiten  het  Natura  2000-gebied.  Als  
gevolg  van  de  ontwikkeling  van  het  bedrijventerrein  Wildeman   II  gaat  geen  geschikt  
leefgebied  (open  water)  in  het  Natura  2000-gebied  verloren. 
 
In  het  bestemmingsplangebied  komt  geen  open  water  voor  dat  geschikt   is  voor  deze  
groep   van   vogels.   Ook   externe   effecten   van   ruimtebeslag   en   versnippering   kunnen  
worden  uitgesloten. 
 
Geluid 
Het   plangebied   ligt   op   minimaal   550   meter   afstand   van   het   Natura   2000-gebied  
Rijntakken.  De   toename   in  geluidsterkte  door  de  ontwikkeling  van  het  bestemmings-
plangebied  tot  een  bedrijventerrein  ten  opzichte  van  de  autonome  ontwikkeling  is  zeer  
gering  (figuur  4.1).  Effecten  van  geluid  op  deze  soorten  zijn  uitgesloten. 
 
Stikstofdepositie 
Met   uitzondering   van   de   pijlstaart   is   geen   van   deze   soorten   gevoelig   voor   stikstof-
depositie.  Pijlstaarten  ondervinden  mogelijk  een  effect  in  zwak  zure  milieus  waar  extra  
stikstof   tot   een   afname   in   voedselaanbod   kan   leiden   (Smits   et   al.   2012).   Dit   soort  
milieus   komen   in   de  Hurwenensche  Uiterwaarden   niet   voor   (figuur   3.2).   Er   zijn   ook  
geen   plannen   die   te   ontwikkelen,   omdat   Rijntakken   hier   niet   voor   is   aangewezen.  
Effecten  van  stikstofdepositie  op  deze  groep  niet-broedvogels  zijn  uitgesloten. 
 
Steltlopers,  kleine  en  wilde  zwaan,  smient 
Ruimtebeslag  en  versnippering 
Deze   vogels   foerageren   voornamelijk   op   natte   (agrarisch)   graslanden   binnen   en  
buiten   het   Natura   2000-gebied   Rijntakken.  Als   gevolg   van   de   ontwikkeling   van   het  
bedrijventerrein  Wildeman   II  gaat  geen  geschikt   leefgebied  (natte  graslanden)   in  het  
Natura   2000-gebied   verloren.   Effecten   op   deze   groep   van   niet-broedvogels   zijn  
uitgesloten. 
 



 34 

In   het   bestemmingsplangebied   komen   geen   natte   graslanden   voor   die   geschikt   zijn  
voor  deze  groep  van  vogels.  Ook  externe  effecten  van  ruimtebeslag  en  versnippering  
kunnen  worden  uitgesloten. 
 
Geluid 
Het   plangebied   ligt   op   minimaal   550   meter   afstand   van   het   Natura   2000-gebied  
Rijntakken.  De   toename   in  geluidsterkte  door  de  ontwikkeling  van  het  bestemmings-
plangebied  tot  een  bedrijventerrein  ten  opzichte  van  de  autonome  ontwikkeling  is  zeer  
gering  (figuur  4.1).  Effecten  van  geluid  op  deze  soorten  zijn  uitgesloten. 
 
Stikstofdepositie 
Grutto,  kemphaan,  kievit,  scholekster  en  tureluur  zijn  gevoelig  voor  stikstofdepositie  in  
habitats  die  gevoelig  zijn  voor  stikstofdepositie;;  bijvoorbeeld  habitats  langs  de  zeekust  
of   blauwgraslanden.   In   dit   soort   habitats   kan   extra   stikstof   tot   een   afname   in  
prooiaanbod   leiden   (Smits   et   al.   2012).   Deze   habitats   komen   in   de   Hurwenensche  
Uiterwaarden   niet   voor   (figuur   3.2).   Er   zijn   ook   geen   plannen   die   te   ontwikkelen,  
omdat  Rijntakken  hier  niet  voor  is  aangewezen.  Effecten  van  stikstofdepositie  op  deze  
groep  niet-broedvogels  zijn  uitgesloten. 
 
Ganzen 
Ruimtebeslag  en  versnippering 
De  vier  ganzensoorten  foerageren  op  gras-  en  bouwland  binnen  en  buiten  het  Natura  
2000-gebied.  Als  gevolg  van  de  bestemmingsplanwijziging  gaat  circa  18  ha  gras-  en  
bouwland   verloren.   Omdat   de   ingreep   buiten   het   Natura   2000-gebied   plaatsvindt,  
wordt   de   draagkracht   (de   foerageerfunctie)   binnen   het   Natura   2000-gebied   niet  
aangetast. 
 
Het  Natura   2000-gebied  heeft   ook   een   functie   als   slaapplaats   voor   de   vier   ganzen-
soorten.  De   aantallen   ganzen  op  de   slaapplaats   in   de  Hurwenensche  Uiterwaarden  
worden  mede  bepaald  door  de  beschikbare  omvang  aan  foerageergebieden.  Binnen  
een  afstand  van  5  km  van  de  Hurwenensche  Uiterwaarden   is  zeker  meer  dan  2.000  
ha   aan   foerageergebied   beschikbaar.   Het   verlies   van   18   ha   gras-   en   bouwland   is  
minder   dan   1%   van   het   beschikbare   areaal.   Bovendien   kunnen   ook   foerageer-
gebieden   op   een   grotere   afstand   dan   5   km   benut   worden.   Het   verlies   van   18   ha  
foerageergebied  is  verwaarloosbaar  en  heeft  geen  invloed  op  de  aantallen  ganzen  die  
gebruik   maken   van   de   slaapplaatsen   in   het   Natura   2000-gebied.   Effecten   van  
ruimtebeslag  en  versnippering  op  deze  groep  van  niet-broedvogels  zijn  uitgesloten 
 
Geluid 
Het   plangebied   ligt   op   minimaal   550   meter   afstand   van   het   Natura   2000-gebied  
Rijntakken.  De   toename   in  geluidsterkte  door  de  ontwikkeling  van  het  bestemmings-
plangebied  tot  een  bedrijventerrein  ten  opzichte  van  de  autonome  ontwikkeling  is  zeer  
gering  (figuur  4.1).  Effecten  van  geluid  op  deze  soorten  zijn  uitgesloten. 
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Stikstofdepositie 
De   vier   ganzensoorten   zijn   ongevoelig   voor   stikstofdepositie   (Smits   et   al.   2012).  
Effecten  van  stikstofdepositie  op  deze  vier  niet-broedvogels  zijn  uitgesloten. 
 
 
 

 
Kolganzen  op  weg  naar  hun  slaapplaats  (Foto  Mark  Collier  /  Bureau  Waardenburg). 
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 5 Conclusies 

Gemeente Zaltbommel is voornemens een bestemmingsplan op te stellen om de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein Wildeman II mogelijk te maken. Deze ingreep 
kan effecten hebben op door de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) beschermde 
natuurgebieden. In deze voortoets (oriëntatiefase) is uitgezocht of er een reële kans is 
op significante negatieve effecten op beschermde natuurgebieden of dat het optreden 
van significant negatieve effecten met zekerheid kan worden uitgesloten. De voortoets 
komt tot de conclusie dat: 
 
1. Directe effecten als gevolg van de bestemmingsplanwijziging, zoals verlies van 

areaal of leefgebied door ruimtebeslag of verstoring door mechanische effecten 
niet aan de orde zijn; 

 
2. Indirecte effecten als gevolg van de bestemmingsplanwijziging, zoals versnip-

pering, verdroging, verstoring en verontreiniging niet aan de orde zijn;. 
 
3. De bestemmingsplanwijziging tot een (zeer geringe) extra depositie van stikstof in 

het Natura 2000-gebied Rijntakken zal leiden. Op drie plekken waar zich het 
habitattype Glanshaverhooilanden (H6510A) bevindt zijn significante effecten van 
de stikstofdepositie niet uit te sluiten. Hier wordt de kritische depositiewaarde door 
de achtergronddepositie overschreden en bedraagt de additionele stikstof-
depositie als gevolg van het bestemmingsplan meer dan 0,05 mol/ha/jr. 

 
Op grond van de in dit rapport gepresenteerde objectieve gegevens zijn significant 
negatieve effecten als gevolg van de bestemmingsplanwijziging op de instand-
houdingsdoelen van Natura 2000-gebieden niet uit te sluiten. De overschrijding is 
echter zeer gering. Op termijn (na enkele honderden jaren) zou 0,05% van de 
Glanshaverhooilanden in Rijntakken kunnen verdwijnen. Binnen de Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS) is in het Natura 2000-gebied Rijntakken ontwikkelingsruimte 
beschikbaar. Op 11 januari 2016 is bij het Bevoegd Gezag (Provincie Gelderland) 
melding gemaakt van de bestemmingsplanwijziging en is beroep gedaan op de 
ontwikkelingsruimte. Op 12 januari 2016 is de melding bevestigd (zie bijlage 3). 
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Bijlage 1  Wettelijk kader Nbwet 

De  Natuurbeschermingswet  1998  (kortweg:  Nbwet)  heeft  tot  doel  het  beschermen  en  
instandhouden   van   bijzondere   gebieden   in   Nederland.   De   belangrijkste   zijn   Natura  
2000-gebieden  en  beschermde  natuurmonumenten. 
 
Beheerplan 

Beheerplan  van  Natura  2000-gebieden 
Artikel  19a  lid  1: Gedeputeerde   staten   stellen   voor   een   gebied   een   beheerplan   vast   waarin   wordt  

beschreven   welke   instandhoudingsmaatregelen   getroffen   dienen   te   worden   en   op   welke   wijze.  
Tevens   kan   het   beheerplan   beschrijven   welke   handelingen   en   ontwikkelingen   in   het   gebied   en  
daarbuiten  het  bereiken  van  de  instandhoudingsdoelstelling  niet  in  gevaar  brengen,  mede  gelet  op  
de  instandhoudingsmaatregelen  die  worden  getroffen.   

lid  3: Tot  de  inhoud  van  een  beheerplan  behoren  ten  minste 
 a.  een  beschrijving  van  de  beoogde  resultaten  met  het  oog  op  het  behoud  of  herstel  van  natuurlijke  

habitats  en  populaties  van  wilde  dier-  en  plantensoorten  in  een  gunstige  staat  van  instandhouding  
in  het  aangewezen  gebied  mede  in  samenhang  met  het  bestaande  gebruik  in  dat  gebied  en,  voor  
zover  relevant  voor  het  bereiken  van  de  instandhoudingsdoelstelling,  daarbuiten 

 b.   een   overzicht   op   hoofdlijnen   van   de   noodzakelijke   maatregelen   met   het   oog   op   de   onder   a  
bedoelde  resultaten. 

lid  10: Voor  zover  er  in  een  beheerplan  projecten  worden  opgenomen  die  niet  direct  verband  houden  met  
of  nodig  zijn  voor  het  beheer  van  een  Natura  2000-gebied  maar  die  afzonderlijk  of   in  combinatie  
met   andere   plannen   of   projecten   significante   gevolgen   kunnen   hebben   voor   het   desbetreffende  
gebied,   wordt   het   beheerplan   eerst   vastgesteld   nadat   gedeputeerde   staten   een   passende  
beoordeling  hebben  gemaakt  van  de  gevolgen  voor  het  gebied,  waarbij   rekening  wordt  gehouden  
met  de  instandhoudingsdoelstelling  van  dat  gebied,  en  is  voldaan  aan  de  voorwaarden,  genoemd  in  
de  artikelen  19g  en  19h. 

 
Habitattoets  voor  activiteiten  in  of  nabij  Natura  2000-gebieden 
In  de  habitattoets  dient  onderzocht  te  worden  of  een  activiteit,  gelet  op  de  instandhou-
dingsdoelstellingen,  negatieve  effecten  voor  een  Natura  2000-gebied  kan  hebben  en  
zo   ja  of  deze  gevolgen  significant  kunnen  zijn.   In  beginsel  dient  dit  plaats   te  vinden  
door   middel   van   een   passende   beoordeling.   Om   procedurele   redenen   kan   er   voor  
worden   gekozen   om   een   oriëntatiefase   –   soms   ook   wel   ‘voortoets’   genoemd   –   te  
doorlopen.   De   inhoudelijke   studie   is   in   grote   lijnen   identiek.   De   oriëntatiefase   kan  
leiden  tot  de  conclusie  dat  een  passende  beoordeling  noodzakelijk   is  als  significante  
effecten   niet   op   voorhand   kunnen   worden   uitgesloten.   In   de   passende   beoordeling  
kan  aanvullend  onderzoek  uitgevoerd  worden,  er  kunnen  in  de  passende  beoordeling  
ook  mitigerende  maatregelen  opgenomen  worden  die  er  voor  zorgen  dat  significante  
effecten  met  zekerheid  zijn  uit  te  sluiten. 
 
In   een   ‘oriëntatiefase’   of   ‘passende   beoordeling’   worden   de   effecten   apart   en   in  
samenhang   met   die   van   andere   plannen   en   projecten   (‘cumulatieve   effecten’)  
beoordeeld.   In   de   oriëntatiefase   dient   de   beoordeling   plaats   te   vinden   zonder   de  
mitigerende   maatregelen   mee   te   wegen,   al   kan   het   zinvol   zijn   de  
mitigatiemogelijkheden  vast  in  beeld  te  brengen.   
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De  toetsen  kunnen  de  volgende  uitkomsten  hebben. 
- Er  treden  met  zekerheid  geen  effecten  op;;  er  is  geen  vergunning  op  grond  van  

de  NBwet  nodig  en  evenmin  aanvullende  maatregelen.  Wel  wordt  aanbevolen  
de  conclusies  van  dit  onderzoek  aan  het  bevoegd  gezag  voor  te  leggen. 

- Significant  negatieve  effecten  kunnen  niet  worden  uitgesloten.  Voor  activiteiten  
die  (mogelijk)  een  significant  hebben  is  een  vergunning  nodig,  die  kan  worden  
aangevraagd   op   basis   van   een   “passende   beoordeling”   en   na   het   doorlopen  
van   de   ADC-toets   (zie   Bijlage   1).   Vooroverleg   met   het   bevoegd   gezag   is  
noodzakelijk. 

- Er  zijn   (mogelijk)  wel  effecten,  maar  die   zijn  beperkt  en  zeker  niet  significant,  
bepaalt   het   bevoegd   gezag   of   er   vergunning   nodig   is.   In   de  
vergunningsvoorschriften  kunnen  maatregelen  worden  opgelegd  om  negatieve  
effecten  te  verminderen  of  te  voorkomen.  Deze  maatregelen  zijn  niet  nodig  om  
significante  effecten  te  voorkomen. 

 
Het  verdient  altijd  aanbeveling  de  uitkomsten  van  de  toets  met  het  bevoegd  gezag  te  
bespreken.   
 
Als  significante  effecten  niet   kunnen  worden  uitgesloten  mag  een   vergunning  alleen  
worden  verleend  als  er  voldaan  is  aan  alle  drie  onderstaande  ADC-criteria: 
- Er  zijn  geen  geschikte  Alternatieven. 
- Er   is   sprake   van  Dwingende   redenen   van  groot   openbaar   belang,  waaronder  

redenen  van  sociale  en  economische  aard. 
- Er  is  voorzien  in  exacte  en  tijdige  Compensatie. 
 

Habitattoets:  de  toetsing  van  projecten  en  plannen  volgens  de  Nbwet  (verkort) 
Artikel  19d,  lid1:   Het  is  verboden  zonder  vergunning  (...)  projecten  te  realiseren  of  andere  handelingen  te  

verrichten  die  gelet  op  de  instandhoudingsdoelstelling  (...)  de  kwaliteit  van  de  natuurlijke  habitats  en  
de   habitats   van   soorten   in   een   Natura   2000-gebied   kunnen   verslechteren   of   een   significant  
verstorend   effect   kunnen   hebben   op   de   soorten   waarvoor   het   gebied   is   aangewezen.   Zodanige  
projecten   of   andere   handelingen   zijn   in   ieder   geval   projecten   of   handelingen   die   de   natuurlijke  
kenmerken  van  het  desbetreffende  gebied  kunnen  aantasten.   

Artikel  19e: [Het  bevoegd  gezag]  houdt  bij  het  verlenen  van  een  vergunning  rekening   
 a.  met  de  gevolgen  die  een  project  of  andere  handeling,  waarop  de  vergunningaanvraag  betrekking  

heeft,  gelet  op  de  instandhoudingsdoelstelling,  kan  hebben  voor  een  Natura  2000-gebied;; 
 b.  met  een  vastgesteld  beheerplan,  en 
 c.   vereisten   op   economisch,   sociaal   en   cultureel   gebied,   alsmede   regionale   en   lokale  

bijzonderheden. 
Artikel  19f,  lid1: Voor  projecten  die  niet  direct  verband  houden  met  of  nodig  zijn  voor  het  beheer  van  een  

Natura   2000-gebied   maar   die   afzonderlijk   of   in   combinatie   met   andere   projecten   of   plannen  
significante  gevolgen  kunnen  hebben  voor  het  desbetreffende  gebied,  maakt  de  initiatiefnemer  een  
passende  beoordeling  van  de  gevolgen  voor  het  gebied  waarbij   rekening  wordt  gehouden  met  de  
instandhoudingsdoelstelling  van  dat  gebied. 

Artikel  19g,  lid  1: Indien  een  passende  beoordeling  is  voorgeschreven  kan  een  vergunning  slechts  worden  
verleend   indien   [het   bevoegd   gezag]   zich   op   grond   van   de   passende   beoordeling   ervan   heeft  
verzekerd  dat  de  natuurlijke  kenmerken  van  het  gebied  niet  zullen  worden  aangetast. 

lid  2: Bij  ontstentenis  van  alternatieve  oplossingen  voor  een  project  kan  [het  bevoegd  gezag]  ten  aanzien  
van  Natura  2000-gebieden  waar  geen  prioritair  type  natuurlijke  habitat  of  prioritaire  soort  voorkomt,  
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een  vergunning    voor  het  realiseren  van  het  desbetreffende  project  slechts  verlenen  om  dwingende  
redenen  van  groot  openbaar  belang,  met  inbegrip  van  redenen  van  sociale  of  economische  aard. 

lid  3: Ten  aanzien  van  Natura  2000-gebieden  waar  een  prioritair  type  natuurlijke  habitat  of  een  prioritaire  
soort   voorkomt,   kan   [het   bevoegd   gezag]   bij   ontstentenis   van   alternatieve   oplossingen   voor   een  
project  of  andere  handeling  een  vergunning  slechts  verlenen: 

 a.   op  argumenten  die   verband  houden  met   de  menselijke  gezondheid,   de  openbare   veiligheid   of  
voor  het  milieu  wezenlijke  gunstige  effecten  of 

 b.   na   advies   van   de   Commissie   van   de   Europese   Gemeenschappen   om   andere   dwingende  
redenen  van  groot  openbaar  belang. 

Artikel  19h,  lid  1: Indien   een   vergunning   om   dwingende   redenen   van   groot   openbaar   belang   wordt  
verleend  voor  projecten,  waarvan  niet  met  zekerheid  vaststaat  dat  die  de  natuurlijke  kenmerken  van  
het  Natura  2000-gebied  niet  aantasten,  verbindt   [het  bevoegd  gezag]  aan  die  vergunning   in   ieder  
geval  het  voorschrift  inhoudende  de  verplichting  compenserende  maatregelen  te  treffen. 

 
N.B.   Het   bevoegd   gezag   is  meestal   gedeputeerde   staten   van   plaats   waar   het   project   plaatsvindt,  maar  
soms  is  dat  de  minister  van  EZ. 
 
Artikel  19j,  lid1: Een  bestuursorgaan  houdt  bij  het  nemen  van  een  besluit  tot  het  vaststellen  van  een  plan  

dat,   gelet   op   de   instandhoudingsdoelstelling   voor   een   Natura   2000-gebied,   de   kwaliteit   van   de  
natuurlijke  habitats  en  de  habitats  van  soorten   in  dat  gebied  kan  verslechteren  of  een  significant  
verstorend  effect  kan  hebben  op  de  soorten  waarvoor  het  gebied  is  aangewezen  rekening 

 a.  met  de  gevolgen  die  het  plan  kan  hebben  voor  het  gebied,  en 
 b.  met  het  voor  dat  gebied  vastgestelde  beheerplan. 
lid  2: Voor   plannen,   die  niet   direct   verband  houden  met   of   nodig   zijn   voor   het   beheer   van  een  Natura  

2000-gebied,  maar   die  afzonderlijk   of   in   combinatie  met   andere  plannen  of   projecten  significante  
gevolgen  kunnen  hebben  voor  het  desbetreffende  gebied,  maakt  het  bestuursorgaan  een  passende  
beoordeling  van  de  gevolgen  voor  het  gebied  waarbij  rekening  wordt  gehouden  met  de  instandhou-
dingsdoelstelling. 

 
Cumulatieve  effecten 
In  het  onderzoek  naar  cumulatieve  effecten,  wordt  het  effect  van  het  onderhavige  plan  
of  project  in  combinatie  met  andere  ingrepen  in  beeld  gebracht.  Met  andere  woorden:  
in  een  studie  naar  de  cumulatieve  effecten  dienen  alle  activiteiten  (bestaand  gebruik,  
nieuwe   projecten)   en   plannen   te   worden   betrokken,   die   op   dezelfde   instand-
houdingsdoelstellingen  negatieve  effecten  kunnen  hebben  als  het  eigen  project/plan.  
Het   doet   daarbij   in   beginsel   niet   ter   zake   of   er   een   verband   is   tussen   het   eigen  
project/plan  en  de  andere  projecten  en  plannen,  of  dat  de  effecten  tijdelijk  zijn  of  (naar  
verwachting)  slechts  beperkt  van  omvang  zijn.   
 
Significantie 
Van  significante  effecten  kan  sprake  zijn  als   ten  gevolge  van  menselijk  handelen  het  
verwezenlijken   van   de   instandhoudingsdoelen   sterk   wordt   bemoeilijkt   of   onmogelijk  
wordt  gemaakt.  Dat  is  in  ieder  geval  zo,  als  het  oppervlak  van  een  habitattype  of  een  
leefgebied   of   de   kwaliteit   van   habitattype   of   leefgebied   of   de   omvang   van   een  
populatie   lager   wordt   dan   genoemd   in   de   instandhoudingsdoelen   in   het  
aanwijzingsbesluit.  In  de  Leidraad  bepaling  Significantie  wordt  het  begrip   ‘significante  
gevolgen’  toegelicht.3 

                                                      
3 Leidraad  bepaling  significantie.  Nadere  uitleg  van  het  begrip  ‘significante  gevolgen’  uit  de  
Natuurbeschermingswet. Publicatie Steunpunt Natura 2000, versie 27 mei 2010. 
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Externe  werking 
Ook  activiteiten  buiten  het  Natura  2000-gebied  kunnen  vergunningplichtig  zijn  als  die  
activiteiten  negatieve  effecten  op  de  instandhoudingsdoelen  voor  het  gebied  (kunnen)  
veroorzaken.  Dit  wordt  de  ‘externe  werking’  van  de  bescherming  genoemd. 
 
Bestaand  gebruik 
Bestaand  gebruik   volgens   de  Nbwet   is   gebruik   dat   op  31  maart   2010  bekend   is,   of  
redelijkerwijs   bekend   had   kunnen   zijn   bij   het   bevoegd   gezag.   Bestaand  gebruik   dat  
zeker   geen   significante   gevolgen   voor   een   Natura   2000-gebied   heeft,   kan   zonder  
vergunning   worden   voortgezet.   Als   significante   effecten   niet   kunnen   worden  
uitgesloten  is  een  vergunning  nodig. 
 
Artikel 19d, lid 2: Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op het realiseren van 

projecten of het verrichten van andere handelingen, waaronder bestaand gebruik, alsmede de 
wijzigingen daarvan, overeenkomstig een beheerplan. 

lid 4: Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op bestaand gebruik, behoudens indien 
dat gebruik een project is dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een 
Natura 2000-gebied maar dat afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen 
significante gevolgen kan hebben voor het desbetreffende Natura 2000-gebied. 

 
Beschermde  natuurmonumenten 
Het   is  niet   toegestaan  (zonder  vergunning)  handelingen   te  verrichten  die  het  natuur-
schoon   of   de   natuurwetenschappelijke  waarde   van   beschermde   natuurmonumenten  
aantasten.  De  toetsing  voor  beschermde  natuurmonumenten  is  tamelijk  licht.  Er  hoeft  
bijvoorbeeld   geen   sprake   te   zijn   van   een   (dwingende)   reden   van   groot   openbaar  
belang,  er  is  geen  verplichte  alternatievenafweging  en  geen  compensatieplicht. 
Dit  lichte  toetsingskader  is  ook  van  toepassing  op  de  zogenaamde  “oude  doelen”,  de  
doelen   op   het   gebied   van   natuurschoon   en   natuurwetenschappelijke   betekenis   van  
(voormalige)   staats-   en   beschermde   natuurmonumenten,   die   zijn   opgegaan   in   de  
nieuwe  Natura  2000-gebieden. 
 
Zorgplicht 
Artikel   19l   legt   aan   iedereen   een   zorgplicht   voor   beschermde   natuurgebieden   op.  
Deze  zorg  houdt  in  ieder  geval   in  dat   ieder  die  weet  of  redelijkerwijs  kan  vermoeden  
dat  een  handeling  nadelige  gevolgen  heeft,   verplicht   is  die  handeling  achterwege   te  
laten   of,   als   dat   redelijkerwijs   niet   kan  worden   gevergd,   eventuele   gevolgen   zoveel  
mogelijk   te   beperken   of   ongedaan   te   maken.   De   nadelige   handelingen   hebben  
betrekking  op  de  instandhoudingsdoelen  in  het  geval  van  een  Natura  2000-gebied  en  
op  de  wezenlijke  kenmerken  in  het  geval  van  een  beschermd  natuurmonument. 
 
Wabo 
De  Wabo   voegt   een   groot   aantal   (circa   25)   vergunningen,   ontheffingen   en   andere  
toestemmingen   samen   tot   één   omgevingsvergunning.   De   omgevingsvergunning   is  
nodig   voor   het   uitvoeren   van   ruimtelijke   ingrepen,   zoals   sloop,   bouw,   aanleg   en  
gebruik,  als  die  een  plaatsgebonden  karakter  hebben  en  dat  van   invloed  kunnen  zijn  
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op   de   “fysieke   leefomgeving”.   Dit   omvat   alle   fysieke   waarden   in   de   leefomgeving,  
zoals  milieu,  natuur,  landschappelijke  en  cultuurhistorische  waarden. 
Als  hoofdregel  kent  de  Wabo  het  bevoegd  gezag  toe  aan  B&W  van  de  gemeente  waar  
het   project   (in   hoofdzaak)   zal   worden   uitgevoerd.   Voor   projecten   van   provinciaal  
belang  kunnen  GS  het  bevoegd  gezag  zijn,  voor  projecten  van  nationaal  belang  een  
minister. 
De  ontheffing  Flora-  en  faunawet  en  de  vergunning  Natuurbeschermingswet  1998,  die  
voor   een   ruimtelijke   ingreep   nodig   kunnen   zijn,   kunnen   worden   “aangehaakt”   bij   de  
omgevingsvergunning.   Dat   wil   zeggen   dat   bij   een   aanvraag   voor   een   omgevings-
vergunning   ook   een   toetsing   aan   Ffwet   en/of   Nbwet   moet   worden   gevoegd.   De  
aanvraag   wordt   dan   aan   het   bevoegde   gezag   (Ffwet:   minister   van   EZ;;   Nbwet:  
Gedeputeerde  Staten  of  minister  van  EZ)  voorgelegd.  Die  zal  dan  toestemming  geven  
in  de  vorm  van  een  Verklaring  van  geen  bedenkingen  (Vvgb).  De  inhoudelijke  toetsing  
zal  niet  veranderen. 
Op  aanvragen  voor  een  omgevingsvergunning,  die  mede  betrekking  hebben  op  Flora-  
en  faunawet  en/of  Natuurbeschermingswet  1998  is  de  uitgebreide  voorbereidingspro-
cedure  van  toepassing. 
Overigens   kan   een   ontheffing   Ffwet   of   vergunning   Nbwet   ook   los   van   de  
omgevingsvergunning  worden   aangevraagd.  Dat   dient   dan  wel   te   gebeuren   vóórdat  
de  omgevingsvergunning  wordt  aangevraagd. 
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Bijlage 2  Akoestisch onderzoek Wildeman II 
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De gemeente Zaltbommel werkt aan de ontwikkeling van Bedrijventerrein Wildeman II te 

Zaltbommel. De Wildeman II is een nieuw bedrijventerrein ten oosten van Wildeman I 

tussen de Wildemanweg, Van Heemstraweg en de N322. Het bedrijventerrein wordt ont-

sloten via de Wildemanweg, heeft een bruto oppervlakte van 18 ha en is voornamelijk 

bestemd voor grootschalige distributiecentra. Mogelijk wordt een klein, ondergeschikt 

deel, voor meer gemengde bedrijvigheid gebruikt. Grootschalige detailhandel is niet mo-

gelijk op deze locatie. Figuur 1.1 geeft de planlocatie weer. 

 

 
 

Figuur 1.1: Indicatieve ligging bedrijventerrein De Wildeman II 
 

 

De ontwikkelingen zorgen voor extra verkeersbewegingen op de omliggende wegen. 

Deze toename van verkeer heeft gevolgen voor de geluidsbelastingen en concentraties 

1111     
    
InleidingInleidingInleidingInleiding    
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langs deze wegen. Daarom heeft de gemeente Zaltbommel Goudappel Coffeng bv ge-

vraagd onderzoek te doen naar de gevolgen van de plannen op de akoestische situatie 

en de luchtkwaliteitssituatie. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, resulta-

ten en bevindingen van het akoestisch onderzoek en het onderzoek luchtkwaliteit be-

schreven. 

 

Leeswijzer 

Het wettelijk kader rond wegverkeersgeluid en luchtkwaliteit is omschreven in hoofdstuk 

2. De uitgangspunten van de onderzoeken zijn uiteengezet in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 

zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek beschreven. In hoofdstuk 5 zijn de bevin-

dingen uit het onderzoek luchtkwaliteit gepresenteerd. De rapportage sluit af met de 

conclusies in hoofdstuk 6. 
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2.12.12.12.1 Wettelijk kader wegverkeerslawaaiWettelijk kader wegverkeerslawaaiWettelijk kader wegverkeerslawaaiWettelijk kader wegverkeerslawaai    

De regelgeving omtrent geluidshinder is vastgelegd in de Wet geluidhinder. De Wet ge-

luidhinder schrijft voor dat bij gewijzigde situaties akoestisch onderzoek uitgevoerd moet 

worden. 

Met de ontwikkeling van bedrijventerrein Wildeman II is geen sprake van de realisatie 

van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen. Wel zorgen de plannen voor een toename 

van het aantal verkeersbewegingen om de omliggende wegen in de omgeving. Hierdoor 

neemt ook de geluidsbelasting langs deze wegen toe. De Wet geluidhinder kent geen 

normen voor dergelijke ‘gevolgen elders’. In het kader van een goede ruimtelijke orde-

ning zijn deze gevolgen elders echter wel beschouwd. Hierbij is beschouwd of er sprake 

is van significante geluidstoenames als gevolg van de plannen. 

Een geluidstoename wordt als significant gezien wanneer deze met 2 dB of meer toe-

neemt als gevolg van de plannen. Een geluidstoename van 1 dB is niet waarneembaar 

voor het menselijk oor en daarmee niet significant.  

Bij het bepalen van de gevolgen elders is de toekomstige plansituatie is hierbij vergele-

ken met de toekomstige autonome situatie (zonder uitvoering van de plannen). Bij de 

vergelijking geldt een ondergrens van 48 dB. Dit is de in formeel te toetsen situaties 

voorkeursgrenswaarde. 

 

2.22.22.22.2 Wettelijk kader luchtkwaliteitWettelijk kader luchtkwaliteitWettelijk kader luchtkwaliteitWettelijk kader luchtkwaliteit    

De belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit is vastgelegd in 

hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer. In deze paragraaf, ook wel bekend als de 

Wet luchtkwaliteit, is de basis gelegd voor een programmasystematiek voor maatregelen 

en projecten, hetgeen geconcretiseerd is in het Nationale Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit: het NSL.  

 

Voor de toetsing aan de luchtkwaliteitsnormen zijn, conform de Handreiking Rekenen 

aan Luchtkwaliteit1, in de praktijk vier normen van toepassing: 

                                                           
1  Handreiking Rekenen aan luchtkwaliteit, actualisering 2011 van het Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu. 

2222     
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■ jaargemiddelde concentratie NO2 (40 µg/m3); 

■ jaargemiddelde concentratie PM10 (40 µg/m3); 

■ aantal dagen overschrijding van de grenswaarde van de 24-uursgemiddelde  

concentratie PM10 (maximaal 35 dagen per jaar >50 µg/m3); 

■ jaargemiddelde concentratie PM2,5 (25 µg/m3). 

 

Het plan in relatie tot het wettelijke kader 

In navolging van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan worden gesteld dat een 

ruimtelijke ontwikkeling vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit doorgang kan vinden in-

dien wordt voldaan aan een van de volgende punten: 

a. er is geen sprake van normoverschrijding; 

b.  er is per saldo sprake van een verbetering (saldobenadering); 

c. het project draagt niet in betekenende mate (NIBM) bij aan de luchtkwaliteit2; 

d.  het project is opgenomen in het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwali-

teit (NSL). 

 

De plannen zijn niet opgenomen in het NSL. Onderzocht is of sprake is van normover-

schrijdingen en hoe groot de planeffecten zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  Een plan draagt in betekenende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit indien de 

planbijdrage groter dan 1,2 µg/m3 is. Projecten met een bijdrage van 1,2 µg/m3 of lager zijn 
niet in betekenende mate (NIBM). 
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3.13.13.13.1 VerkeersgegevensVerkeersgegevensVerkeersgegevensVerkeersgegevens    

Voor het inzichtelijk maken van de gevolgen voor de geluidsbelasting en de luchtkwali-

teit zijn acht maatgevende wegvakken geselecteerd. Dit zijn de wegvakken waarlangs 

zich de grootste planeffecten voordoen. De gehanteerde verkeersgegeven zijn ontleend 

aan het verkeersmodel Rivierenland 2013.  

De situering van de beschouwde wegvakken is weergegeven in figuur 3.1. Tabel 3.1 geeft 

een overzicht van de verkeersgegevens in de toekomstige referentiesituatie 2025. De 

verkeersgegevens voor de plansituatie zijn gepresenteerd in tabel 3.2. Gerekend is met 

weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten. 

 

 
 

Figuur 3.1: Situering beschouwde wegvakken 
 

 

3333     
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wwwwegvakegvakegvakegvak    

    

    

    

iiiintensiteit ntensiteit ntensiteit ntensiteit 

(mvt/etm)(mvt/etm)(mvt/etm)(mvt/etm)    

    

ggggemiddeld uurpercentage emiddeld uurpercentage emiddeld uurpercentage emiddeld uurpercentage     

t.o.v. etmaalt.o.v. etmaalt.o.v. etmaalt.o.v. etmaal    (%/h)(%/h)(%/h)(%/h)    

aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-

keer dagperiodekeer dagperiodekeer dagperiodekeer dagperiode    

(7(7(7(7----19h)19h)19h)19h)    

aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-

keer avondperiodekeer avondperiodekeer avondperiodekeer avondperiode    

(19(19(19(19----23h)23h)23h)23h)    

aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-

keer nachtperiodekeer nachtperiodekeer nachtperiodekeer nachtperiode    

(23(23(23(23----7h)7h)7h)7h)    

dag- 

periode  

avondperi-

ode 

nacht- 

periode 

middel-

zwaar (%) 

 

zwaar (%) 

middel-

zwaar (%) 

 

zwaar (%) 

middel-

zwaar (%) 

 

zwaar (%) 

1. Van Heemstraweg-oost         6.200  6,8 3,2 0,7 6 4 3 2 6 4 

2. Van Heemstraweg-oost         4.700  6,8 3,2 0,7 5 3 2 2 5 3 

3. Van Heemstraweg         5.000  6,5 3,3 1,1 5 3 2 2 5 5 

4. N322 Van Heemstraweg        13.100  6,5 3,3 1,1 6 3 3 2 7 5 

5. Wildemanweg         2.700  6,7 3,4 0,8 9 6 5 3 10 7 

6. Wildemanweg         4.600 6,7 3,3 0,8 12 9 7 4 13 10 

7. N322      13.400  6,6 3,2 1,1 9 6 4 4 9 10 

8. N322 8.500  6,5 3,3 1,1 7 4 3 2 8 6 

 

Tabel 3.1: Verkeersgegevens autonome situatie 2025 (weekdaggemiddelde) 
 

 

    

    

    

    

wegvakwegvakwegvakwegvak    

    

    

    

intensiteit intensiteit intensiteit intensiteit 

(mvt/etm)(mvt/etm)(mvt/etm)(mvt/etm)    

    

gemiddeld uurpercentage gemiddeld uurpercentage gemiddeld uurpercentage gemiddeld uurpercentage     

t.o.v. etmaal (%/h)t.o.v. etmaal (%/h)t.o.v. etmaal (%/h)t.o.v. etmaal (%/h)    

aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-

keer dagpkeer dagpkeer dagpkeer dagperiodeeriodeeriodeeriode    

(7(7(7(7----19h)19h)19h)19h)    

aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-

keer avondperiode keer avondperiode keer avondperiode keer avondperiode 

(19(19(19(19----23h)23h)23h)23h)    

aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-aandeel vrachtver-

keer nachtperiode keer nachtperiode keer nachtperiode keer nachtperiode 

(23(23(23(23----7h)7h)7h)7h)    

dag- 

periode  

avondperi-

ode 

nacht- 

periode 

middel-

zwaar (%) 

 

zwaar (%) 

middel-

zwaar (%) 

 

zwaar (%) 

middel-

zwaar (%) 

 

zwaar (%) 

1. Van Heemstraweg-oost        6.500  6,8 3,2 0,7 6 3 3 2 6 3 

2. Van Heemstraweg-oost         4.800  6,8 3,2 0,7 5 3 2 2 5 3 

3. Van Heemstraweg         5.300  6,5 3,3 1,1 5 3 2 2 5 5 

4. N322 Van Heemstraweg       13.300  6,5 3,3 1,1 6 3 3 2 7 5 

5. Wildemanweg         3.000  6,7 3,4 0,8 9 5 5 3 10 6 

6. Wildemanweg        6.600  6,7 3,3 0,8 12 10 7 5 13 11 

7. N322        15.100  6,6 3,2 1,1 10 7 5 4 10 11 

8. N322        8.800  6,5 3,3 1,1 7 4 3 2 8 6 

 

Tabel 3.2: Verkeersgegevens plansituatie 2025 (weekdaggemiddelde) 
 

 

3.23.23.23.2 UitgangspUitgangspUitgangspUitgangspunten akoestisch onderzoekunten akoestisch onderzoekunten akoestisch onderzoekunten akoestisch onderzoek    

Rekenmethode 
Voor het akoestisch onderzoek is een geluidsmodel opgesteld met het softwarepakket 

GeoMilieu, versie 3.10. Dit model rekent volgens Standaard Rekenmethode 2 uit het Re-

ken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). 

 

Wettelijke correcties  
Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder en artikel 3.4 van het RMG2012 is op de ge-

luidsbelasting, een correctie toegepast van –5 dB voor wegen met een representatieve 
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snelheid van minder dan 70 km/h en –2 dB voor de overige wegen. Daarnaast is conform 

artikel 3.5 van het RMG2012 nog een correctie toegepast van -2 dB voor stille banden. 

Deze correctie is alleen toegepast voor wegen met een maximum snelheid van 70 km/u 

of meer. 

 

Afscherming, reflectie en overdrachtsdemping 
De gevels van de binnen het onderzoeksgebied aanwezige woningen en andere ‘objec-

ten’ hebben een geluidsreflecterende werking. Reflecties, lucht- en bodemdemping zijn 

volgens de in het Reken- en Meetvoorschrift aangegeven wijze doorgerekend. 

 

Hoogteligging 
Binnen het plangebied is geen sprake van grote hoogteverschillen, die van invloed zijn 

op de geluidssituatie. Gerekend is op een standaard maaiveldhoogte. 

 

Wegdekverharding 
Voor alle beschouwde wegen is uitgegaan van een standaard asfaltverharding van dicht 

asfaltbeton. 

 

Maximum snelheden 

Op de Van Heemstraweg(-oost) en de N233 geldt een maximum snelheid van 80 km/h 

(ter hoogte van de beschouwde woningen). Op de Wildemanweg bedraagt de maximum 

snelheid 50 km/h. 

 

Waarneempunten 
Langs de beschouwde wegvakken is een maatgevende woning gekozen waarop de ge-

luidsbelasting berekend is. Tabel 3.3 geeft een overzicht van de beschouwde woningen. 

Langs de Wildemanweg (wegvak 5 en 6) zijn geen geluidsgevoelige bestemmingen gesi-

tueerd. Op basis van de verkeersintensiteiten is de te verwachten geluidssituatie be-

schouwd. De geluidsbelasting is bepaald op de gevels van woningen. Gerekend is op een 

waarneemhoogte van 4,5 meter, representatief voor de gehele woning. 

 

waarneempuntwaarneempuntwaarneempuntwaarneempunt    geluidsbrongeluidsbrongeluidsbrongeluidsbron    beschouwd adresbeschouwd adresbeschouwd adresbeschouwd adres    

001_A Van Heemstraweg-oost Van Heemstraweg-oost 9 

002_A Van Heemstraweg-oost Van Heemstraweg-oost 19 

003_A Van Heemstraweg Jannestraat 2 

004_A N322 Van Heemstrawg Middelweg 1 

005_A Wildemanweg n.v.t. 

006_A Wildemanweg n.v.t. 

007_A N322 Schoofbandweg 12 

008_A N322 Schoofbandweg 6 

 

Tabel 3.3: Beschouwde woningen akoestisch onderzoek 
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3.33.33.33.3 Uitgangspunten onderzoek luchtkwaliteitUitgangspunten onderzoek luchtkwaliteitUitgangspunten onderzoek luchtkwaliteitUitgangspunten onderzoek luchtkwaliteit    

Rekenmethode 

Het onderzoek luchtkwaliteit is uitgevoerd met de NSL-rekentool, het rekenhart van het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De NSL-rekentool rekent vol-

gens Standaard Rekenmethode 1 en Standaard Rekenmethode 2 uit de Regeling beoor-

deling luchtkwaliteit (Rbl 2007). 

 

Rekenpunten 

Langs de beschouwde wegvakken is de luchtkwaliteit berekend op rekenpunten op de 

wettelijke toetsafstand van maximaal 10 meter vanaf de rand van de weg.  

 

NaamNaamNaamNaam    wegtypewegtypewegtypewegtype    snelheidstypesnelheidstypesnelheidstypesnelheidstype    boomfactorboomfactorboomfactorboomfactor    

1. Van Heemstraweg-oost 92 SRM2 OWN B buitenweg algemeen 1.00 geen/enkele bomen 

2. Van Heemstraweg-oost 92 SRM2 OWN B buitenweg algemeen 1.00 geen/enkele bomen 

3. Van Heemstraweg 92 SRM2 OWN B buitenweg algemeen 1.00 geen/enkele bomen 

4. N322 Van Heemstraweg 92 SRM2 OWN B buitenweg algemeen 1.00 geen/enkele bomen 

5. Wildemanweg 4 Basistype SRM1 E doorstromend stadsverkeer 1.25 meerdere bomen 

6. Wildemanweg 4 Basistype SRM1 E doorstromend stadsverkeer 1.25 meerdere bomen 

7. N322 92 SRM2 OWN B buitenweg algemeen 1.00 geen/enkele bomen 

8. N322 92 SRM2 OWN B buitenweg algemeen 1.00 geen/enkele bomen 

 

Tabel 3.4: Uitgangspunten luchtkwaliteit 
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De resultaten zijn samengevat in tabel 4.1. 

 

wegvakwegvakwegvakwegvak    geluidsborngeluidsborngeluidsborngeluidsborn    geluidsbelasting au-geluidsbelasting au-geluidsbelasting au-geluidsbelasting au-

tonoom 2025 (dB)tonoom 2025 (dB)tonoom 2025 (dB)tonoom 2025 (dB)    

geluidsbelasting geluidsbelasting geluidsbelasting geluidsbelasting 

plan (dB)plan (dB)plan (dB)plan (dB)    

verschil (dB)verschil (dB)verschil (dB)verschil (dB)    

1. Van Heemstraweg-oost Van Heemstraweg-oost 57,4 57,7 +0,2 

2. Van Heemstraweg-oost Van Heemstraweg-oost 54,5 54,6 +0,1 

3. Van Heemstraweg Van Heemstraweg 53,2 53,4 +0,2 

4. N322 Van Heemstraweg N322 Van Heemstrawg 57,8 57,8 +0,1 

5. Wildemanweg Wildemanweg n.v.t. n.v.t. +0,6 

6. Wildemanweg Wildemanweg n.v.t. n.v.t. +1,6 

7. N322 N322 0,0 0,0 0,0 

8. N322 N322 0,0 0,0 0,0 

 

Tabel 4.1: Geluidsbelastingen (inclusief correctie artikel 110g Wet geluidhinder) 
 

 

Uit de tabel valt op te maken dat de geluidsbelasting langs de Van Heemstraweg (Oost) 

en de N233 beperkt toenemen als gevolg van de plannen. Dergelijke geluidstoenames 

zijn niet waarneembaar voor het menselijk oor. 

Langs de Wildemanweg is de toename van de geluidsbelasting groter. Langs deze weg 

zijn echter geen geluidsgevoelige bestemmingen gesitueerd. Daarmee ontstaan er geen 

onacceptabele geluidssituaties.  

 

 

 

4444     
    
Resultaten aResultaten aResultaten aResultaten akoes-koes-koes-koes-
tisch onderzoektisch onderzoektisch onderzoektisch onderzoek    
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Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide 
De jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide is weergegeven in tabel 5.1. 

 

wegvakwegvakwegvakwegvak    autonome situatie autonome situatie autonome situatie autonome situatie 

(µg/m(µg/m(µg/m(µg/m3333))))    

plansituatie plansituatie plansituatie plansituatie 

µg/mµg/mµg/mµg/m3333) ) ) )     

verschil (µg/mverschil (µg/mverschil (µg/mverschil (µg/m3333))))    

1. Van Heemstraweg-oost 24,4 24,5 +0,1 

2. Van Heemstraweg-oost 23,3 23,4 +0,1 

3. Van Heemstraweg 23,1 23,2 +0,1 

4. N322 Van Heemstraweg 23,3 23,4 +0,1 

5. Wildemanweg 24,0 24,2 +0,2 

6. Wildemanweg 25,8 27,1 +1,3 

7. N322 25,7 26,4 +0,7 

8. N322 23,6 23,7 +0,1 

 

Tabel 5.1: Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide 

 

 

Uit de tabel valt op te maken dat in geen geval sprake is van een overschrijding van de 

norm van 40 µg/m3. De hoogst berekende concentratie bedraagt 27,1 µg/m3. Deze con-

centratie is berekend langs de Wildemanweg (wegvak 6). Als gevolg van de plannen 

neemt de concentratie stikstofdioxide hier toe met 1,3 µg/m3. 

 

 

Jaargemiddelde concentratie fijn stof PM10 

De jaargemiddelde concentratie fijn stof PM10 is weergegeven in tabel 5.2. 

 

wegvakwegvakwegvakwegvak    autonome siautonome siautonome siautonome situatie tuatie tuatie tuatie 

(µg/m(µg/m(µg/m(µg/m3333))))    

plansituatie plansituatie plansituatie plansituatie 

(µg/m(µg/m(µg/m(µg/m3333) ) ) )     

verschil (µg/mverschil (µg/mverschil (µg/mverschil (µg/m3333))))    

1. Van Heemstraweg-oost 23,5 23,5 0,0 

2. Van Heemstraweg-oost 23,4 23,4 0,0 

3. Van Heemstraweg 23,2 23,3 +0,1 

5555     
    
Resultaten onder-Resultaten onder-Resultaten onder-Resultaten onder-
zoek luchtkwaliteitzoek luchtkwaliteitzoek luchtkwaliteitzoek luchtkwaliteit    
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wegvakwegvakwegvakwegvak    autonome siautonome siautonome siautonome situatie tuatie tuatie tuatie 

(µg/m(µg/m(µg/m(µg/m3333))))    

plansituatie plansituatie plansituatie plansituatie 

(µg/m(µg/m(µg/m(µg/m3333) ) ) )     

verschil (µg/mverschil (µg/mverschil (µg/mverschil (µg/m3333))))    

4. N322 Van Heemstraweg 23,2 23,2 0,0 

5. Wildemanweg 23,6 23,6 0,0 

6. Wildemanweg 23,8 24,1 +0,3 

7. N322 24,2 24,2 0,0 

8. N322 23,4 23,4 0,0 

 

Tabel: 5.2 Jaargemiddelde concentratie fijn stof PM10 
 

 

Uit de tabel valt op te maken dat in geen geval sprake is van een overschrijding van de 

norm van 40 µg/m3. De hoogst berekende concentratie bedraagt 24,2 µg/m3. Deze con-

centratie is berekend langs de N233 (wegvak 7). Als gevolg van de plannen neemt de 

concentratie stikstofdioxide met ten hoogste 0,3 µg/m3 toe. 

 

 

Aantal overschrijdingsdagen etmaalgemiddelde concentratie fijn stof PM10 
Het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalgemiddelde concentratie fijn stof PM10 is 

weergegeven in tabel 5.3. 

 

wegvakwegvakwegvakwegvak    autonome situatie autonome situatie autonome situatie autonome situatie 

(dagen)(dagen)(dagen)(dagen)    

plansituatie plansituatie plansituatie plansituatie     

(dagen) (dagen) (dagen) (dagen)     

verschilverschilverschilverschil    

(dagen)(dagen)(dagen)(dagen)    

1. Van Heemstraweg-oost 13 13 0 

2. Van Heemstraweg-oost 12 12 0 

3. Van Heemstraweg 12 12 0 

4. N322 Van Heemstraweg 12 12 0 

5. Wildemanweg 13 13 0 

6. Wildemanweg 13 14 +1 

7. N322 14 14 0 

8. N322 12 12 0 

 

Tabel 5.3: Aantal overschrijdingsdagen etmaalgemiddelde concentratie fijn stof PM10 

 

 

Het aantal overschrijdingsdagen mag ten hoogste 35 dagen bedragen. Het hoogst bere-

kende aantal overschrijdingsdagen is 14 dagen. Er wordt dus ruim voldaan aan de norm. 

 

Jaargemiddelde concentratie fijn stof PM2,5 

De jaargemiddelde concentratie fijn stof PM2,5 is weergegeven in tabel 5.4. 

 

wegwegwegwegvakvakvakvak    autonome situatie autonome situatie autonome situatie autonome situatie 

(µg/m(µg/m(µg/m(µg/m3333))))    

plansituatie (µg/mplansituatie (µg/mplansituatie (µg/mplansituatie (µg/m3333) ) ) )     verschil (µg/mverschil (µg/mverschil (µg/mverschil (µg/m3333))))    

1. Van Heemstraweg-oost 14,9 14,9 0,0 
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wegwegwegwegvakvakvakvak    autonome situatie autonome situatie autonome situatie autonome situatie 

(µg/m(µg/m(µg/m(µg/m3333))))    

plansituatie (µg/mplansituatie (µg/mplansituatie (µg/mplansituatie (µg/m3333) ) ) )     verschil (µg/mverschil (µg/mverschil (µg/mverschil (µg/m3333))))    

2. Van Heemstraweg-oost 14,8 14,8 0,0 

3. Van Heemstraweg 14,8 14,8 0,0 

4. N322 Van Heemstraweg 14,8 14,8 0,0 

5. Wildemanweg 14,9 14,9 0,0 

6. Wildemanweg 15,0 15,1 +0,1 

7. N322 15,0 15,0 0,0 

8. N322 14,8 14,8 0,0 

 

Tabel 5.4: Jaargemiddelde concentratie fijn stof PM2,5 
 

 

Uit de tabel valt op te maken dat in geen geval sprake is van een overschrijding van de 

norm van 25 µg/m3. De hoogst berekende concentratie bedraagt 25,1 µg/m3. Deze con-

centratie is berekend langs de Wildemanweg (wegvak 6). Als gevolg van de plannen 

neemt de concentratie fijn stof PM2,5 met 0,1 µg/m3. 
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De gemeente Zaltbommel werkt aan de realisatie van bedrijventerrein Wildeman II te 

Zaltbommel. De ontwikkelingen zorgen voor veranderingen in verkeersbewegingen en 

zijn daarmee van invloed op het geluidsniveau en de luchtkwaliteit langs wegen in de 

omgeving. Goudappel Coffeng bv heeft de gevolgen voor de akoestische situatie en de 

luchtkwaliteit onderzocht. 

 

Akoestisch onderzoek 
De toename van de geluidsbelasting langs de wegen in de omgeving is beperkt. Deze is 

niet waarneembaar voor het menselijk oor. Alleen langs een deel van de Wildemanweg 

is een significante geluidstoename berekend. Langs deze weg zijn echter geen geluids-

gevoelige bestemmingen gesitueerd. Hiermee ontstaat geen onacceptabele geluidssitua-

tie. De geluidssituatie vormt geen belemmering voor de uitvoering van de plannen. 

 

Onderzoek luchtkwaliteit 

In geen geval is sprake van normoverschrijdingen. De luchtkwaliteit vormt daarom geen 

belemmering voor de uitvoering van de plannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6666     
    
ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies    
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Bijlage 3  Resultaten Aerius Calculator 

 
 
 



U heeft op grond van artikel 8 van de Regeling
Programmatische aanpak stikstof een
melding ingediend voor uw initiatief. Deze
bevestiging van uw melding is voor uw eigen
administratie en toont aan dat de melding is
ontvangen en de benodigde depositieruimte
geregistreerd is.

Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator en geeft de stikstofeffecten van het
initiatief weer op de voor stikstof gevoelige
habitats binnen de PAS gebieden.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Bij een eventuele volgende melding kunt u
deze pdf importeren in AERIUS Calculator, u
hoeft dan de emissiegegevens niet opnieuw in
te voeren. Voor meer toelichting verwijzen we
u naar de websites pas.natura2000.nl en
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Emissie

Depositie natuurgebieden

Depositie habitattypen

21NykKWtemKP (12 januari 2016)

pagina 1/12



Contact Voor wie is de melding? Wie doet de melding?

Gemeente Zaltbommel
Gerard Rinkel
Bommelsekade
5301 KL Zaltbommel
gjjrinkel@zaltbommel.nl
Afwijkend correspondentie
adres:
Hogeweg 11
5301 LB Zaltbommel

Bureau Waardenburg
Dennis wansink
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
d.e.h.wansink@buwa.nl
KvK: 00000003110288260000

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk Situatie 1 (referentie)

Wildeman 2 21NykKWtemKP Situatie 1

Kenmerk bestaande Nb-wetvergunning Eerdere melding Nb wet

Geen Geen

Datum berekening Rekenjaar

12 januari 2016, 16:16 2025

Totale emissie Situatie 1

NOx 5.790,98 kg/j

NH3 26,08 kg/j

Depositie
Hectare met

hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

Rijntakken Gelderland

Situatie 1

0,51

Toelichting berekening verkeer en bedrijven Wildeman 2

21NykKWtemKP (12 januari 2016)Meldingsbevestiging Situatie 1

Meldingsbevestiging
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Locatie
Situatie 1

Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam 1a Van Heemstraweg-oost
Locatie (X,Y) 146456, 424314
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 22,09 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 275,0 NOx
NH3

12,45 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

16,0 NOx
NH3

6,06 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 9,0 NOx
NH3

3,58 kg/j
< 1 kg/j

21NykKWtemKP (12 januari 2016)Meldingsbevestiging Situatie 1

Meldingsbevestiging
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Naam 1b Van Heemstraweg-oost
Locatie (X,Y) 147037, 424015
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 16,21 kg/j
NH3 1,26 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 275,0 NOx
NH3

8,29 kg/j
1,23 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

16,0 NOx
NH3

5,19 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 9,0 NOx
NH3

2,72 kg/j
< 1 kg/j

Naam 2 Van Heemstraweg-oost
Locatie (X,Y) 147478, 423768
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 3,23 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 93,0 NOx
NH3

1,70 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

5,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 3,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

21NykKWtemKP (12 januari 2016)Meldingsbevestiging Situatie 1

Meldingsbevestiging
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Naam 3. Van Heemstraweg
Locatie (X,Y) 147913, 423586
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 14,17 kg/j
NH3 1,10 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 276,0 NOx
NH3

7,28 kg/j
1,08 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

14,0 NOx
NH3

3,98 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 11,0 NOx
NH3

2,91 kg/j
< 1 kg/j

Naam 4 N322 Van Heemstraweg
Locatie (X,Y) 149415, 423329
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 46,63 kg/j
NH3 3,37 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 181,0 NOx
NH3

22,18 kg/j
3,28 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

12,0 NOx
NH3

15,83 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 7,0 NOx
NH3

8,61 kg/j
< 1 kg/j

21NykKWtemKP (12 januari 2016)Meldingsbevestiging Situatie 1

Meldingsbevestiging
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Naam 5 Wildemanweg
Locatie (X,Y) 147215, 423544
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 24,90 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 259,0 NOx
NH3

10,60 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

26,0 NOx
NH3

8,90 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 15,0 NOx
NH3

5,40 kg/j
< 1 kg/j

Naam 6 Wildemanweg
Locatie (X,Y) 147359, 423143
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 95,62 kg/j
NH3 2,23 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.580,0 NOx
NH3

29,19 kg/j
2,02 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

230,0 NOx
NH3

35,55 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 190,0 NOx
NH3

30,88 kg/j
< 1 kg/j

21NykKWtemKP (12 januari 2016)Meldingsbevestiging Situatie 1

Meldingsbevestiging
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Naam 7 N322
Locatie (X,Y) 146791, 422792
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 294,33 kg/j
NH3 14,61 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.411,0 NOx
NH3

93,83 kg/j
13,88 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

156,0 NOx
NH3

111,69 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 133,0 NOx
NH3

88,81 kg/j
< 1 kg/j

Naam 8 N322
Locatie (X,Y) 147791, 423245
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 23,80 kg/j
NH3 1,58 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 267,0 NOx
NH3

10,37 kg/j
1,53 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

20,0 NOx
NH3

8,36 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 13,0 NOx
NH3

5,07 kg/j
< 1 kg/j

21NykKWtemKP (12 januari 2016)Meldingsbevestiging Situatie 1

Meldingsbevestiging
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Naam Bron 10
Locatie (X,Y) 147431, 423389
Uitstoothoogte 6,0 m
Oppervlakte 17,6 ha
Spreiding 2,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 5.250,00 kg/j

21NykKWtemKP (12 januari 2016)Meldingsbevestiging Situatie 1

Meldingsbevestiging
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage
(Rijntakken)

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Beschermd natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
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Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Depositie-
ruimte
beschikbaar

Rijntakken 0,51

Geen overschrijding

Wel overschrijding*

Depositieruimte beschikbaar

Geen depositieruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
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Depositie per
habitatt�ype

Rijntakken

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Depositie-
ruimte
beschikbaar

H6120 Stroomdalgraslanden 0,51

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 0,49

H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,35 -

Geen overschrijding

Wel overschrijding*

Depositieruimte beschikbaar

Geen depositieruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015_20151211_3dec74e7e2

Database versie 2015_20151211_3dec74e7e2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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Bijlage 9.  

Externe veiligheid bestemmingsplan Zaltbommel, De Wildeman II", Omgevingsdienst Rivierenland, 16 
februari 2016   

  





Notitie 

Datum 
16-02-2015 
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1 van 11 
 
Ons kenmerk 
021437437 
 
Behandeld door 
Boudewijn de Hoop 
 

Omgevingsdienst 

Rivierenland 

 

Burg. van Lidth de Jeudelaan 3 

4001 VK Tiel 

Postbus 6267 

4000 HG Tiel 

 

T 0344 – 579 314 

E info@odrivierenland.nl 

www.odrivierenland.nl 

 

KvK 56452500 

IBAN NL49BNGH0285157841 

BTW NL 8521.32.104.B.01 

 

 De omgevingsdienst Rivierenland is een samenwerkingsverband van 10 gemeenten, te weten 

Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel,  

West Maas en Waal en Zaltbommel en de provincie Gelderland. 

Aan 

Gemeente Zaltbommel, Gerard Rinkel 

 

Onderwerp 

Extern EV-advies bestemmingsplan De Wildeman II 

 

Inleiding 
De gemeente Zaltbommel vroeg ons om een EV-paragraaf en 
bijbehorend EV-rapport op te stellen voor het concept bestemmingsplan 
De Wildeman II.  
 
Op 10 november 2015 hebben wij u een advies toegezonden met 
betrekking tot de EV-aandachtspunten, die relevant zijn voor de 
stedenbouwkundige invulling en het opnemen van planregels. Op 15 
februari 2016 is door gemeente Zaltbommel per mail aangegeven op 
welke wijze invulling moet worden gegeven aan deze EV-
aandachtspunten. Uitgaande van onze EV-beoordeling en de mail van 
de gemeente hebben wij onderstaande adviesnotitie met bijlagen 
opgesteld.  
 

Advies 

Wij adviseren u (ten aanzien van het EV-aspect): 

1. de concept EV-paragraaf (bijlage 3) en de voorbeeld EV-

relevante begrippen en planregels (bijlage 4) op te nemen in 

het bestemmingsplan. 

2. het door ons opgestelde EV-rapport (bijlage 5) als bijlage op te 

nemen bij de toelichting van het bestemmingsplan.  

3. de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid in de gelegenheid te stellen 

om te adviseren over de mogelijkheden voor de 

zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. 

4. een belemmeringenstrook op de verbeelding op te nemen. 

5. geen bedrijfsbestemming op de verbeelding binnen de 

belemmeringenstrook op te nemen.  

6. de wegenstructuur vast te leggen in het bestemmingsplan na 

advies van de veiligheidsregio. 

 

Argumenten 

1.1 Hierin wordt adequaat ingegaan op het EV-aspect. 

De bijgevoegde EV-paragraaf is gebaseerd op de EV-beoordeling zoals 

uitgewerkt in ons EV-rapport (bijlage 5). De aanbevelingen uit dit 

rapport zijn verwerkt in de EV-paragraaf conform de wensen van de 

gemeente (die zijn aangegeven in de mail van 15 februari 2015).  

 

2.1 Het EV-rapport vormt de basis voor de concept EV-paragraaf. 

 

3.1 Dit is nodig volgens de EV-regelgeving. 

 

4.1 Dit is een verplichting uit het Bevb. 

Gelet op het gestelde in artikel 14 van het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen (Bevb) moet een belemmeringenstrook tot 4 meter aan 
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weerszijden van de hogedruk aardgasleidingen worden aangegeven op 

de verbeelding.  

 

5.1 Hierdoor is de kans op schade aan de leidingen (door 

bouwactiviteiten) beperkt.  

5.2 Hierdoor levert een belemmeringenstrook geen 

gebruiksbeperking op binnen een bedrijfsperceel.   

 

6.1 De veiligheidsregio kan aangeven welke specifieke voorwaarden 

gelden voor het aanleggen van een geschikte wegenstructuur. 

In de mail van de gemeente Zaltbommel d.d. 15-2-2016 is aangegeven 

dat het stedenbouwkundig plan en 'proefverkavelingen' voor het gebied 

zullen worden voorgelegd aan de Veiligheidsregio. Op basis van deze 

stukken kan de Veiligheidsregio beoordelen of de aan te leggen 

wegenstructuur  zodanig is dat (in ieder geval) percelen, die liggen 

binnen het invloedsgebied van de hogedruk aardgasleidingen, 

tweezijdig door hulpdiensten benaderd kunnen worden en voor 

ontvluchting (in de juiste richting) kunnen worden gebruikt.  

 

Kanttekeningen 

- 

 

 

Bijlagen: 

1- Ontvangen en gebruikte documenten 

2- Afbeeldingen van plangrenzen en relevante risicozones 

3- concept EV-paragraaf 

4- voorbeeld EV-relevante begrippen en planregels 

5- EV-rapport De Wildeman II 
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Bijlage 1: Ontvangen en gebruikte documenten 

 

Voor het EV-advies hebben wij de volgende documenten ontvangen en 

gebruikt: 

- Opdrachtformulier van gemeente Zaltbommel aan de ODR (22-4-

2015); 

- Antwoorden op gestelde vragen Wildeman II (14-4-2015); 

- Rapportage "Externe veiligheid bestemmingsplan Zaltbommel, De 

Wildeman" (ODR, 11 juni 2014); 

- Notitie "Aangepaste concept EV-paragraaf VOBP De Wildeman, 

Zaltbommel" (ODR, 11 juni 2014); 

- Bestemmingsplan De Wildeman I; 

- Vergunning SACHEM, verleend op 23 oktober 2015; 

- Advies De Wildeman II (ODR, 10-11-2015); 

- QRA SACHEM Europe B.V. (definitief rapport, 15 december 

2014); 

- Mail van Gerard Rinkel van 15 februari 2016 met reactie op 

vragen over de te kiezen uitgangspunten en keuzes voor de 

stedenbouwkundige invulling. 
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Bijlage 2: Afbeeldingen van plangrenzen en relevante 

risicozones vanwege hogedruk aardgasleidingen 
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Bijlage 3: concept EV-paragraaf 

 
Inleiding 
Externe veiligheid heeft betrekking op het beheersen van de risico's die 
ontstaan voor de omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer 
(over weg, water en spoor en door buisleidingen) van gevaarlijke 
stoffen.  
 
Binnen en nabij het plangebied liggen verschillende risicobronnen, 
waarmee rekening moet worden gehouden bij het vaststellen van het 
bestemmingsplan. Het betreft: 
- een tweetal hogedruk aardgasleidingen ten noorden van de N322 

(die voor een klein deel liggen binnen het plangebied) en 
- het Brzo-bedrijf Sachem (Van Voordenpark 15). 
Deze bronnen veroorzaken risico's die worden aangeduid als externe 
veiligheidsrisico's. 
 
Een andere relevante (toekomstige) risicobron is het spoortraject 
Meteren-Den Bosch. Dit spoortraject wordt in de toekomst aangewezen 
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
 
De ligging van de bestaande risicobronnen en het plangebied zijn 
weergeven in onderstaande figuur. 
  

 
Figuur 1:  Ligging risicobronnen en het plangebied  
 
Voor een volledige beschouwing van het toetsingskader, de gevolgen 
van (nieuwe) risicobronnen voor het plangebied en een invulling van de 
verantwoordingsplicht groepsrisico wordt verwezen naar het rapport 
"Externe veiligheid bestemmingsplan Zaltbommel, De Wildeman II", 
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d.d. 16 februari 2016 (Omgevingsdienst Rivierenland). Hieronder zijn 
de belangrijkste conclusies en uitgewerkte aanbevelingen uit dit rapport 
weergegeven.  
 
Plaatsgebonden risico en belemmeringenstrook 
Aan de grens- en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico (PR) wordt 
voldaan, omdat er geen PR 10-6 contouren liggen over het plangebied.  
 
Er liggen wel twee hogedruk aardgasleidingen binnen het plangebied. 
Daarom is een belemmeringenstrook tot 4 meter aan weerszijden van 
deze buisleidingen opgenomen op de verbeelding. In aanvulling daarop 
zijn bouw- en gebruiksbeperkingen binnen deze belemmeringenstrook 
opgenomen in de planregels. Overigens is geen bedrijfsbestemming 
binnen de belemmeringenstrook op de verbeelding opgenomen, 
waardoor de kans op schade aan de leidingen (door bouwactiviteiten) 
beperkt is en de belemmeringenstrook geen gebruiksbeperking oplevert 
voor een bedrijfsperceel.   
 
Voorwaarden op grond van de beleidsvisie EV 
Gelet op de ambities in de gemeentelijke beleidsvisie externe veiligheid 
is in de planregels geborgd dat binnen het plangebied geen nieuwe 
Bevi-activiteiten of daarmee vergelijkbare risicovolle activiteiten mogen 
worden plaatsvinden.  
 
Daarnaast is geborgd dat het gebruik van een object door een 
verminderd zelfredzame groep van personen binnen de 100% 
letaalafstand van hogedruk aardgasleidingen in ieder geval niet is 
toegestaan.  
 
Verantwoording groepsrisico 
Het groepsrisico moet worden verantwoord vanwege Sachem, omdat 
het plangebied binnen het plangebied ligt. Daarnaast moet een 
beperkte verantwoording van het groepsrisico vanwege de hogedruk 
aardgasleidingen plaatsvinden, omdat het groepsrisico lager is dan 10% 
van de oriëntatiewaarde.  
 
Door het plan neemt het groepsrisico (vanwege Sachem en de 
hogedruk aardgasleidingen) niet toe. Hierdoor is het niet nodig om  
mogelijke maatregelen ter beperking van het groepsrisico vanwege 
Sachem te beschouwen.  
 
Ter bevordering van de zelfredzaamheid en de bestrijdbaarheid zijn of 
worden de volgende zaken in het plan geborgd:  
-  Een zodanige wegenstructuur binnen het plangebied wordt 

aangelegd dat (in ieder geval) de percelen, die liggen binnen het 
invloedsgebied van de hogedruk aardgasleidingen, tweezijdig door 
hulpdiensten benaderd kunnen worden en voor ontvluchting (in de 
juiste richting) kunnen worden gebruikt. Hiertoe worden het 
stedenbouwkundig plan en 'proefverkavelingen' voor het gebied 
nog voorgelegd aan de Veiligheidsregio.  

-  Een mogelijkheid voor het stellen van nadere eisen is in de 
planregels opgenomen voor het treffen van voorzieningen waardoor 
een luchtbehandelingsinstallatie centraal kan worden afgesloten. 
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Dit geldt ook voor het realiseren van vluchtdeuren, die zijn 
afgekeerd van de hogedruk aardgasleidingen; 

- In planregels is opgenomen dat het gebruik van een object door 
een verminderd zelfredzame groep van personen niet is toegestaan 
binnen het gehele plangebied. Dit gaat verder dan de ambitie die in 
de gemeentelijke beleidsvisie EV is opgenomen.  

- In het plan is geborgd dat bestemmingen met een relatief hoge 
personendichtheid niet of slechts onder voorwaarden (met een 
omgevingsvergunning) worden toegelaten binnen de 1% 
letaalafstand van hogedruk aardgasleidingen. Concreet mag de 
bruto-vloeroppervlakte van een kantoor binnen de 100% 
letaalafstand niet meer bedragen dan 1500 m2.  Dit geldt ook voor 
het gebied tussen de 100% letaalafstand en 1% letaalafstand, 
maar er geldt in dat geval een vrijstellingsmogelijkheid.  

 
Daarnaast zal risicocommunicatie naar (nieuwe) bedrijven op De 
Wildeman II actief worden opgepakt door de gemeente in 
samenwerking met de veiligheidsregio. Dit onderdeel kan echter niet 
geborgd worden in het bestemmingsplan. 
 
De belangrijkste argumenten om het groepsrisico ten gevolge van de 
belangrijke risicobronnen en beoogde ontwikkelingen binnen het 
plangebied verantwoord te achten zijn: 
- Het groepsrisico neemt niet toe ten gevolge van het plan;  
- Uit oogpunt van zelfredzaamheid worden geen groepen verminderd 

zelfredzame personen toegelaten binnen het 100% letaalgebied 
van een hogedruk aardgasleiding. 

  



 

 

Datum 
16-02-2015 
 
pagina 
8 van 11 
 
Ons kenmerk 
021437437 

Bijlage 4: Voorbeeld EV-relevante begrippen en planregels 

 
Begrippen 
Bevi-activiteiten en daarmee vergelijkbare risicovolle activiteiten: 
risicovolle activiteiten, zoals aangegeven bij of krachtens het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen, en risicovolle activiteiten met 
vergelijkbare externe veiligheidsrisico's, waarvoor een vergunningplicht 
geldt (bijvoorbeeld een LPG-opslagtank voor eigen gebruik of een LNG-
opslagtank).  
 
Besluit externe veiligheid inrichtingen: Besluit van 27 mei 2004, 
houdende milieukwaliteitseisen voor de externe veiligheid van 
inrichtingen, zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging 
van het ontwerp van dit plan. 
 

Verminderd zelfredzame personen: personen die zichzelf, vanwege een 
(geestelijke of lichamelijke) beperking of door (een lage of hoge) 
leeftijd, niet zonder daadwerkelijke hulp van derden in veiligheid 
kunnen brengen indien een ramp of zwaar ongeval plaatsvindt of dreigt 
plaats te vinden. Voorbeelden van gebouwen met groepen verminderd 
zelfredzame personen zijn bijvoorbeeld basisscholen en 
kinderdagverblijven.  
 
Nadere eisen 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten 
aanzien van: 
- het treffen van voorzieningen waardoor een 

luchtbehandelingsinstallatie centraal kan worden afgesloten;   
- het realiseren van vluchtdeuren die zijn afgekeerd van een 

risicobron. 
 

Verbod Bevi-inrichtingen en daarmee vergelijkbare risicobedrijven 
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen het gebruiken of 
laten gebruiken van de gronden en/of opstallen binnen deze 
bestemming voor: 
- Bevi-activiteiten en daarmee vergelijkbare risicovolle activiteiten.  
  
Verbod op vestiging of gebruik van objecten door groepen verminderd 
zelfredzame personen  
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen het gebruiken of 
laten gebruiken van de gronden en/of opstallen binnen deze 
bestemming voor: 
- een verminderd zelfredzame groep van personen. 
 
Begrenzing bruto-vloeroppervlakte van een kantoor binnen 1% 
letaalzone 
Onder bouwregels: 
De bruto-vloeroppervlakte van een kantoor binnen 110 meter van de 
rand van de N322 mag niet meer bedragen dan 1500 m². 
 

Toelichting: Het gebied binnen 110 m van de N322 komt ongeveer overeen 
met de 1% letaalafstand vanaf de hogedruk aardgasleidingen.  
Aangenomen wordt dat de vestiging van zelfstandige kantoren binnen het 
gehele plangebied niet zijn toegestaan. 
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Onder afwijking bouwregels:  
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen ten 
behoeve van een afwijking van het bepaalde in .... (voor een kantoor 
met een groter bruto-vloeroppervlakte dan 1500 m2) onder de 
voorwaarde dat: 
- de kantoorruimte niet ligt binnen 65 meter van de rand van de 

N322; 
- maatregelen zijn getroffen ter bevordering van de 

zelfredzaamheid in verband met een beschadiging en breuk van 
een hogedruk aardgasleiding; 
 
Toelichting: Het gebied binnen 65 m van de N322 komt ongeveer overeen met 
de 100% letaalafstand vanaf de hogedruk aardgasleidingen.  

 
 
Standaard leidingartikel Gasunie m.b.t. belemmeringenstrook langs 
hogedruk aardgasleidingen d.d. 1-3-2011 (in plaats van onderstaande 
artikelen kunnen ook artikel 10 van bestemmingsplan De Wildeman I 
worden overgenomen) 
  
Bestemmingsomschrijving 
1. De op de verbeelding als zodanig aangewezen gronden zijn mede 

bestemd voor de aanleg en instandhouding van een ondergrondse 
hoge druk gastransportleiding met een belemmeringenstrook van 
4 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leiding. 

 

Voorrangsbepaling 

2.  In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de bepalingen van 
dit artikel vóór de bepalingen die op grond van andere artikelen 
op de desbetreffende gronden van toepassing zijn. Verder geldt 
voor zover de op de verbeelding weergegeven 
dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen, dat de 
dubbelbestemming “Leiding – Gas” voorrang krijgt. 

 
Bouwregels 

3.1 Op of in de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bedoelde 
leiding(en) worden gebouwd. Overige gebouwen en bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, zijn niet toegestaan uit oogpunt van 
externe veiligheid en energieleveringszekerheid.  

 
3.2 Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de 

bouwregels voor het bouwen overeenkomstig de andere daar 
voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de 
betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies 
is ingewonnen bij de betrokken leidingbeheerder. Een 
omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen 
kwetsbare objecten worden toegelaten.  

 
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 
4.1. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding 

– Gas zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de 
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volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende 
werkzaamheden uit te voeren: 
a. het aanbrengen en rooien van hoogopgaand en/of 

diepwortelende beplantingen en bomen; 
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van 

andere oppervlakteverhardingen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals 

lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair; 
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden 

gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, 
egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

e. het permanent opslaan van goederen; 
f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, 

vijvers en andere wateren. 
 
 
4.2 Het verbod is niet van toepassing op werken en/of 

werkzaamheden: 
a. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht 

worden van het plan; 
b. die het normale onderhoud ten aan zien van de leiding en 

belemmeringenstrook of ten aanzien van de functies van de 
andere voorkomende bestemming(en) betreffen; 

c. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet 
informatie-uitwisseling ondergrondse netten; 

d. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds 
verleende vergunning. 

 
4.3.1 Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden kan worden verleend 
indien de betreffende werken en/of werkzaamheden de 
belangen van de leiding niet onevenredig schaden. 

 
4.3.2 Alvorens te beslissen op een aanvraag om een 

omgevingsvergunning, als bedoeld in lid 4.3.1, wint het bevoegd 
gezag schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder omtrent de 
vraag of door de voorgenomen werken of werkzaamheden de 
belangen van de leiding niet onevenredig worden geschaad en 
welke voorwaarden gesteld dienen te worden om eventuele 
schade te voorkomen.  
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Bijlage 5: EV-rapport De Wildeman II 

 

Versie 1 van het rapport "Externe veiligheid bestemmingsplan 

Zaltbommel, De Wildeman II" is apart bijgevoegd. 

 



 



 

 

 

De omgevingsdienst Rivierenland is een samenwerkingsverband van 10 gemeenten, te weten 
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1 Inleiding 

Gemeente Zaltbommel is voornemens om bedrijventerrein De Wildeman uit te breiden 
naar het oosten. Deze uitbreiding van het bedrijventerrein wordt aan de oostzijde 
begrensd door de Wildemanweg, aan de zuidzijde door de N322, en aan de noordzijde 
door Van Heemstraweg-Oost.  
 
Bedrijventerrein De Wildeman II is bedoeld voor logistieke bedrijven (toeleveranciers en 
vestiging van opdrachtgevers voor deze sector) en andersoortige bedrijven, maar 
perifere detailhandel zal niet worden toegestaan. Daarnaast wil de gemeente hier 
onzelfstandige kantoren toestaan zonder maximaal vloeroppervlak.  
 
Binnen en nabij het plangebied liggen verschillende risicobronnen, waarmee rekening 
moet worden gehouden bij het vaststellen van het bestemmingsplan. Het betreft: 
- een tweetal hogedruk aardgasleidingen ten noorden van de N322 (die voor een 

klein deel liggen binnen het plangebied) en 
- het Brzo-bedrijf Sachem (Van Voordenpark 15). 
Deze bronnen veroorzaken risico's die worden aangeduid als externe veiligheidsrisico's. 
 
Een andere relevante (toekomstige) risicobron is het spoortraject Meteren - Den Bosch. 
Dit spoortraject wordt in de toekomst aangewezen voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen. 
 
De ligging van de bestaande risicobronnen en het plangebied zijn weergeven in 
onderstaande figuur. 
 

 
Figuur 1:  Ligging risicobronnen en het plangebied 
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Gemeente Zaltbommel heeft aan Omgevingsdienst Rivierenland opdracht gegeven om 
de invloed van deze risicobronnen op het plangebied te beoordelen. 
 
In dit rapport zijn in hoofdstuk 2 de hoofdlijnen van het externe veiligheidsbeleid 
aangegeven. In hoofdstuk 3 zijn de verschillende (potentiële) risicobronnen beschouwd. 
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de elementen die aan de orde moeten komen bij een 
verantwoording van het groepsrisico. Hoofdstuk 5 tenslotte bevat conclusies en 
aanbevelingen. 
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2 Toetsingskaders 

2.1 Wet- en regelgeving 

In de wet- en regelgeving is aangegeven wanneer het aspect externe veiligheid 
nadrukkelijk aan de orde moet komen bij een ruimtelijk besluit. Over het algemeen is 
dit verplicht bij een ruimtelijk besluit, waarbij het plangebied ligt binnen het 
invloedsgebied van een belangrijke risicobron. Belangrijke risicobronnen zijn 
bijvoorbeeld LPG-tankstations, Brzo-bedrijven, autosnelwegen, spoorwegen bestemd 
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en hogedruk aardgasleidingen.  
 
Wettelijke toetsingskaders hierbij zijn het "Besluit externe veiligheid inrichtingen” (Bevi) 
met bijbehorende "Regeling externe veiligheid inrichtingen" (Revi), het "Besluit externe 
veiligheid transportroutes" (Bevt) met de "Regeling basisnet" en het "Besluit externe 
veiligheid buisleidingen" (Bevb) met de "Regeling externe veiligheid buisleidingen" 
(Revb). Daarnaast zijn in het Vuurwerkbesluit en het Activiteitenbesluit milieubeheer 
veiligheidsafstanden genoemd die rond stationaire risicobronnen, niet zijnde een Bevi-
activiteit, moeten worden aangehouden. 
 

2.2 Plaatsgebonden risico en groepsrisico 

In het externe veiligheidsbeleid voor de belangrijke risicobronnen wordt onderscheid 
gemaakt in twee grootheden om het risiconiveau vanwege activiteiten met gevaarlijke 
stoffen in relatie tot de omgeving aan te geven. Het betreft de grootheden 
plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR).  
 
Het PR is gedefinieerd als de plaatsgebonden kans, per jaar, op overlijden voor een 
onbeschermd individu ten gevolge van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Het PR wordt 
weergegeven met risicocontouren rond of langs een risicobron. Binnen de contour voor 
een PR van 10-6/jaar (1 op 1.000.000 per jaar) geldt een grenswaarde voor kwetsbare 
bestemmingen. Daarnaast geldt de PR 10-6 contour voor beperkt kwetsbare objecten als 
richtwaarde.  
De grootte van de PR 10-6 contour is afhankelijk van de aard en omvang van een 
activiteit met gevaarlijke stoffen. De contour kan worden berekend met een 
voorgeschreven rekenmodel of worden vastgesteld op basis van tabellen. 
 
Het GR is de cumulatieve kans per jaar dat een groep van tenminste 10 personen het 
slachtoffer wordt van een ernstig ongeval met gevaarlijke stoffen. Het GR wordt gezien 
als een indicatie van de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van een calamiteit 
met gevaarlijke stoffen.  
Het GR wordt weergegeven in een grafiek: de FN-curve. Deze curve geeft aan hoe groot 
de kans is op een ongeval met een bepaald aantal slachtoffers.  
De hoogte van het groepsrisico wordt niet alleen bepaald door de aard en omvang van 
de risicobron, maar ook door het aantal aanwezige personen binnen het invloedsgebied 
van een risicobron. Bij veel ruimtelijke besluiten moet de hoogte van dit groepsrisico 
verantwoord worden. Dit wordt de verantwoordingsplicht van het groepsrisico genoemd.  
 
De plaatsgebonden risicocontouren en de FN-curve worden weergegeven zoals in 
onderstaande figuur 2. 
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Figuur 2:  Weergave plaatsgebonden risicocontouren, invloedsgebied en 

groepsrisicografiek met oriëntatiewaarde voor transport gevaarlijke stoffen 
 
In het Bevi, Bevb en Bevt is geregeld wanneer een volledige of beperkte invulling moet 
worden gegeven van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico met betrekking tot 
de relevante risicobronnen. Bij het toelaten van (beperkt) kwetsbare objecten binnen 
het invloedsgebied van een Bevi-bedrijf moet op alle verantwoordingselementen worden 
ingegaan, maar bij het toelaten van deze objecten binnen het invloedsgebied van een 
relevante transportroute of buisleidingen kan veelal worden volstaan met een beperkte 
verantwoording.  
 
Met het invullen van de verantwoordingsplicht wordt antwoord gegeven op de vraag in 
hoeverre externe veiligheidsrisico's in het plangebied worden geaccepteerd en welke 
maatregelen getroffen zijn om het risico zoveel mogelijk te beperken. Het invullen van 
de verantwoordingsplicht is een taak van het bevoegd gezag (veelal de gemeente). 
Door de verantwoordingsplicht worden gemeenten verplicht om het externe 
veiligheidsaspect mee te laten wegen bij het maken van ruimtelijke keuzes. Deze 
verantwoording is kwalitatief en bevat verschillende onderdelen die aan bod kunnen of 
moeten komen. Indien een verantwoording verplicht is, moet de veiligheidsregio in de 
gelegenheid worden gesteld om te adviseren over enkele onderdelen van deze 
verantwoordingsplicht.  
 

2.3 Beleidsvisie Zaltbommel 

Aanvullend op het rijksbeleid heeft gemeente Zaltbommel een beleidsvisie externe 
veiligheid opgesteld. Op 28 november 2013 is deze beleidsvisie door de gemeenteraad 
vastgesteld. In de beleidsvisie zijn ambities opgenomen over het (niet) toelaten van 
risicovolle activiteiten en bijzonder kwetsbare objecten binnen bepaalde gebieden of 
risicozones.  
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3 Relevante risicobronnen 

3.1 Relevante transportroutes voor vervoer gevaarlijke stoffen 

Het plangebied ligt niet binnen het invloedsgebied van een aangewezen basisnetroute 
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarnaast worden de provinciale en 
gemeentelijke wegen nabij het plangebied niet aangemerkt als relevante 
transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Hierdoor hoeft  geen toetsing 
aan de normen voor het plaatsgebonden risico en geen verantwoording van het 
groepsrisico plaats te vinden.  
 
In de toekomst zal het plangebied waarschijnlijk echter wel binnen het invloedsgebied 
van een aangewezen basisnetroute liggen. Het spoortraject Meteren-Den Bosch zal in 
verband met de besluitvorming over het realiseren van een extra aftakking van de 
Betuweroute (de zuidwestboog bij Meteren) namelijk worden aangewezen als een 
basisnetroute voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. In dat geval zal het 
invloedsgebied waarschijnlijk over een deel van het plangebied komen te liggen.  
Hieronder wordt ingegaan op de gevolgen van deze toekomstige aanwijzing als 
basisnetroute. 
 

3.1.1 Toetsingskader omgeving van transportroutes 

Het externe veiligheidsbeleid voor de omgeving van relevante transportroutes is 
opgenomen in het "Besluit externe veiligheid transportroutes" (Bevt) en de 
bijbehorende "Regeling basisnet". Op grond van het Bevt moet getoetst worden aan de 
normen voor het plaatsgebonden risico. Indien het plangebied ligt binnen een 
plasbrandaandachtsgebied, moet ingegaan worden op redenen die er toe hebben geleid 
om in dat gebied nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten toe te laten, gelet op de 
mogelijke gevolgen van een ongeval met brandbare vloeistoffen.  
Verder is een beperkte verantwoording nodig bij het toelaten van (beperkt) kwetsbare 
objecten binnen een invloedsgebied. Een beperkte verantwoording houdt in dat moet 
worden ingegaan op de mogelijkheden voor de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid, de 
hoogte van het groepsrisico en de personendichtheid binnen het invloedsgebied. Een 
uitgebreide groepsrisicoverantwoording is alleen nodig indien ontwikkelingen kunnen 
plaatsvinden binnen de 200 meter zone, waarbij: 
-  het groepsrisico hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde en de toename van 

het groepsrisico groter is dan 10%, of 
-  het groepsrisico hoger is dan de oriëntatiewaarde.  
 

Aanvullend op het rijksbeleid zijn de volgende ambities uit de EV-beleidsvisie relevant: 
- Bij nieuwe ruimtelijke besluiten of de herziening van een bestemmingsplan 

worden nog niet aanwezige 'bijzondere kwetsbare objecten' in beginsel niet 
toegelaten binnen 200 meter van een aangewezen basisnetroute voor het vervoer 
van gevaarlijke stoffen. 

 

3.1.2 Toekomstig vervoer gevaarlijke stoffen over spoor Meteren-Den Bosch  

 

Plaatsgebonden risico 

Dit baanvak is op dit moment niet specifiek genoemd in de "Regeling basisnet", maar 
valt onder de verzamelnaam "overige hoofdspoorwegen". Voor de overige 
hoofdspoorwegen, waarover geen structureel vervoer van gevaarlijke stoffen is 
toegestaan, is een PR plafond (gestandaardiseerde maximale PR 10-6 contour) van 0 
meter vastgesteld. Dit betekent dat dit PR plafond is gelegen op het midden tussen de 
buitenste sporen van de spoorbundel voor het doorgaande verkeer. Dit betekent dat 
met dit plan aan de grens- en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico wordt 
voldaan. 
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In verband met het realiseren van de zuidwestboog bij Meteren zal voor dit traject een 
nieuw PR plafond in de Regeling basisnet worden opgenomen. Dit plafond of deze 
maximale PR 10-6 contour zal echter niet buiten het spoorbed komen te liggen. Dit 
betekent dat er geen knelpunt kan optreden in verband met onderhavig plangebied. 
 
Plasbrandaandachtsgebied  
Uit de Regeling basisnet blijkt dat er geen plasbrandaandachtsgebied ligt buiten het 
baanvak Meteren - Den Bosch (vallend onder "overige hoofdspoorwegen"). Hierdoor is 
geen specifieke verantwoording nodig in verband met de mogelijke gevolgen van een 
ongeval met brandbare vloeistoffen. 
 
In verband met het realiseren van de zuidwestboog bij Meteren zal voor dit traject 
waarschijnlijk een plasbrandaandachtsgebied gaan gelden. Dit 
plasbrandaandachtsgebied zal reiken tot 30 m vanaf de buitenste spoorstaven van de 
spoorbundel voor het doorgaande verkeer. Al dan niet geprojecteerde (beperkt) 
kwetsbare objecten in het plangebied liggen niet binnen dit plasbrandaandachtsgebied. 
Hierdoor gelden in de toekomst in De Wildeman II op grond van het Bouwbesluit geen 
extra bouwkundige eisen bij nieuwbouw of aanpassing van een gebouw.  
 
Groepsrisico  

Voor het baanvak, vallend onder "overige hoofdspoorwegen", zijn GR-plafonds (PR 10-7 
en PR 10-8 contour) opgenomen van 0 meter. Hierdoor mag geen structureel vervoer 
van gevaarlijke stoffen plaatsvinden over dit traject, en hoeft voor dit baanvak ook niet 
ingegaan te worden op de mogelijkheden voor de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid 
(conform art. 7 van het Bevt).  
 
In verband met het realiseren van de zuidwestboog bij Meteren zullen voor dit traject 
nieuwe GR plafonds in de Regeling basisnet worden opgenomen. Het plangebied zal dan 
gedeeltelijk liggen binnen het invloedsgebied van deze transportroute, waarbij personen 
kunnen overlijden als rechtstreeks gevolg van een zwaar ongeval met toxische stoffen. 
Het plangebied ligt dan echter buiten de meest relevante zone voor het groepsrisico (de 
200 meter zone) of een invloedsgebied als gevolg van een zwaar ongeval met een 
scenario brand en explosie. 
 
Eventueel kan met dit toekomstig vervoer van gevaarlijke stoffen rekening worden 
gehouden door mogelijkheden te beschouwen voor de zelfredzaamheid en 
bestrijdbaarheid. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op die mogelijkheden. 
 
Toetsing ambities EV-visie 
Aangezien het baanvak Meteren - Den Bosch nog geen aangewezen basisnetroute voor 
het vervoer van gevaarlijke stoffen is, hoeft geen rekening gehouden te worden met de 
ambitie om in beginsel geen "bijzonder kwetsbare objecten" binnen de 200 meter zone 
vanaf het spoor toe te laten. Overigens wordt wel voldaan aan deze ambitie, omdat het 
plangebied is gelegen op meer dan 200 meter van deze toekomstige basisnetroute.  
 
 

3.2 Relevante buisleidingen  

Binnen en nabij het plangebied liggen relevante buisleidingen, waarmee rekening moet 
worden gehouden bij het vaststellen van het bestemmingsplan. Het betreft: 
- hogedruk aardgasleiding W-531-10 (ten zuiden van het plangebied en ten 

noorden van de N322) met een diameter van 219 mm, een maximale werkdruk 
van 40 bar, een aan te houden belemmeringsstrook van 4 m aan weerszijden van 
de leiding, een 100% letaalafstand op 50 meter en een 1% letaalafstand (grens 
van het invloedsgebied) op 95 meter. Deze leiding ligt deels binnen het 
plangebied; 
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- hogedruk aardgasleiding W-531-04 (ten zuiden van het plangebied en ten 
noorden van de N322) met een diameter van 168 mm, een maximale werkdruk 
van 40 bar, een aan te houden belemmeringsstrook van 4 m aan weerszijden van 
de leiding, een 100% letaalafstand op 40 meter en een 1% letaalafstand (grens 
van het invloedsgebied) op 70 meter. Deze leiding ligt deels binnen het 
plangebied. 

 
In  onderstaande paragrafen wordt de invloed van deze hogedruk aardgasleidingen op 
het plangebied nader beschouwd. 
 

3.2.1 Toetsingskader omgeving buisleidingen  

Het externe veiligheidsbeleid voor de omgeving van relevante buisleidingen, die zijn 
bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, is opgenomen in het Bevb en de 
bijbehorende Revb. Op grond van het Bevb moet getoetst worden aan de normen voor 
het plaatsgebonden risico. Ook moet een belemmeringenstrook worden opgenomen op 
de verbeelding voor zover deze ligt binnen het plangebied. In de planregels moeten 
daarnaast bouw- en gebruiksbeperkingen binnen deze belemmeringenstrook worden 
opgenomen overeenkomstig het gestelde in art. 14 van het Bevb.   
Verder is een beperkte verantwoording altijd nodig bij het toelaten van (beperkt) 
kwetsbare objecten binnen een invloedsgebied. Een beperkte verantwoording houdt in 
dat moet worden ingegaan op de mogelijkheden voor de zelfredzaamheid en 
bestrijdbaarheid, de hoogte van het groepsrisico en de personendichtheid binnen het 
invloedsgebied. Een uitgebreide groepsrisicoverantwoording is alleen nodig indien 
ontwikkelingen kunnen plaatsvinden binnen de 100% letaliteitsgrens, waarbij: 
-  het groepsrisico hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde en de toename van 

het groepsrisico groter is dan 10%, of 
-  het groepsrisico hoger is dan de oriëntatiewaarde.  
 

Aanvullend op het rijksbeleid zijn de volgende ambities uit de EV-beleidsvisie relevant: 
- Bij nieuwe ruimtelijke besluiten of de herziening van een bestemmingsplan 

worden nog niet aanwezige 'bijzondere kwetsbare objecten' in beginsel niet 
toegelaten  binnen de 100% letaliteitsgrens vanwege een calamiteit bij het 
transport van brandbare gassen door een hogedruk aardgasleiding.  

 

3.2.2 Hogedruk aardgasleidingen W-531-04 en W-531-10  

 

Plaatsgebonden risico 

Uit de provinciale risicokaart en een door ons uitgevoerde risicoberekening met het 
rekenprogramma Carola blijkt dat er geen PR 10-6 contour ligt buiten de leidingen W-
531-04 en W-531-10. Dit betekent dat aan de grens- en richtwaarde voor het 
plaatsgebonden risico wordt voldaan. 
 
Belemmeringenstrook  

Gelet op het gestelde in art. 14 van het Bevb is het noodzakelijk om een 
belemmeringenstrook tot 4 meter aan weerszijden van de hogedruk aardgasleidingen 
W-531-4 en W-531-10 op te nemen op de verbeelding voor zover deze ligt binnen het 
plangebied. In aanvulling daarop is het nodig om bouw- en gebruiksbeperkingen binnen 
deze belemmeringenstrook op te nemen in de planregels. Daarnaast wordt aanbevolen 
om de belemmeringenstrook niet binnen een bedrijfsbestemming te laten vallen, 
waardoor de kans op schade aan de leiding (door bouwactiviteiten) zo klein mogelijk is. 
 
Groepsrisico  

Aangezien het plangebied gedeeltelijk binnen de invloedsgebieden van de leidingen ligt, 
hebben wij een berekening van het groepsrisico uitgevoerd met behulp van het 
rekenprogramma Carola. De berekening is uitgevoerd op basis van een opgevraagd 
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leidingenbestand en de personendichtheid binnen de invloedsgebieden (1% 
letaliteitsafstanden).  
 
Ter hoogte van het plangebied en de leidingen is alleen sprake van (geprojecteerde) 
bedrijfsbestemmingen op de bedrijventerreinen De Wildeman I en II. Binnen de 
invloedsgebieden is in de risicoberekeningen uitgegaan van een personendichtheid van 
40 personen per hectare (met 100% aanwezigheid overdag en 0% aanwezigheid 's 
nachts). In dat geval neemt het aantal personen binnen het invloedsgebied van 1 km 
leiding (W-531-10) met het grootste invloedsgebied (95 m) toe van 120 (ca. 3 ha)  
naar 220 personen (ca. 5,5 ha). De (geprojecteerde) bedrijfsbestemmingen liggen ook 
gedeeltelijk binnen de 100% letaliteitsafstand. Binnen deze 100% letaliteitsafstand kan 
het aantal personen toenemen van 40 naar 80 personen.  
Het invloedsgebied van de andere leiding (W-531-04) ligt geheel binnen dit 
invloedsgebied. Binnen dit invloedsgebied van 1 km leiding neemt de personendichtheid 
door het plan toe van 76 (1,9 ha) naar 144 personen (3,6 ha).  
Uit de berekeningen met het rekenprogramma Carola blijkt dat voor beide trajecten 
geen groepsrisico wordt berekend zonder en met het plan. Dit betekent dat het 
groepsrisico veel lager is dan de 0,1 maal de oriëntatiewaarde en dat geen uitgebreide 
verantwoording van het groepsrisico nodig is.  
 
Lokaal kan de personendichtheid mogelijk hoger zijn dan 40 personen per hectare (met 
100% aanwezigheid overdag en 0% aanwezigheid 's nachts). Indien in de 
risicoberekeningen wordt gerekend met een worstcase situatie, waarbij de 
personendichtheid van 80 personen per hectare (met 100% aanwezigheid overdag en 
20% aanwezigheid 's nachts), wordt wel een groepsrisico berekend.  Deze is echter ook 
ruimschoots lager dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. 
 
In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de mogelijkheden voor de zelfredzaamheid en 
bestrijdbaarheid.  
 
Toetsing ambities EV-beleidsvisie 
Aan de ambitie om in beginsel geen "bijzonder kwetsbare objecten" toe te laten binnen 
de 100% letaliteitsafstand (c.q. een zone van 50 meter) vanaf de relevante 
buisleidingen kan worden voldaan door in de planregels te borgen dat het verblijf van 
groepen verminderd zelfredzame personen niet wordt toegestaan binnen de 100% 
letaalafstand (of een groter gebied). 
 
 

3.3 Bevi-inrichtingen  

Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van het bedrijf Sachem (Van Voordenpark 
15). Dit bedrijf is zowel een Bevi-bedrijf als een Brzo-bedrijf. Daarnaast ligt het 
plangebied niet binnen het invloedsgebied van een ander Bevi-bedrijf of een daarmee 
vergelijkbaar risicobedrijf.  
In  onderstaande paragrafen wordt de invloed van Sachem op het plangebied en de 
mogelijkheden voor vestiging van een Bevi-inrichting (of daarmee vergelijkbaar 
risicobedrijf) nader beschouwd.  
 
3.3.1 Toetsingskader Bevi-inrichtingen  

Het landelijke externe veiligheidsbeleid bij de opslag en het gebruik van gevaarlijke 
stoffen binnen aangewezen inrichtingen is vastgelegd in het Bevi en de bijbehorende 
Revi. Hierin zijn beperkingen gesteld aan het bouwen binnen PR 10-6 contouren. 
Daarnaast moet op alle verantwoordingselementen worden ingegaan wanneer (beperkt) 
kwetsbare objecten worden toegelaten binnen het invloedsgebied van een Bevi-
inrichting.  
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Bij Brzo-inrichtingen moeten de PR 10-6 contouren en het groepsrisico zijn berekend met 
het rekenprogramma Safeti-NL (versie 6.54), waarbij wordt voldaan aan de Handleiding 
Risicoberekeningen Bevi (versie nr. 3.2).  
 
Aanvullend op het rijksbeleid kunnen enkele ambities uit de EV-beleidsvisie relevantzijn. 
- Een risicobedrijf, dat vergelijkbaar is met een Bevi-inrichting, en de omgeving 

daarvan worden op een gelijke wijze behandeld als een Bevi-inrichting en haar 
omgeving. Vergelijkbare risicobedrijven zijn bijvoorbeeld een LNG-tankstation of 
een mijnbouwinrichting voor gaswinning. 

- Bij nieuwe ruimtelijke besluiten of de herziening van een bestemmingsplan 
worden nog niet aanwezige 'bijzondere kwetsbare objecten' in beginsel niet 
toegelaten  binnen de PR 10-8 contour (vanwege een Bevi-inrichting, waarbij het 
vrijkomen van toxische stoffen een relevant scenario is, met een maximum van 
200 meter vanaf de relevante Bevi-activiteit); 

- Op (overige) bedrijventerreinen wordt de uitbreiding of vestiging van Bevi-
bedrijven niet toegestaan.  

- Andere stationaire risicobronnen kunnen worden toegestaan onder de voorwaarde 
dat wordt voldaan aan relevante veiligheidsafstanden. 

- Voor het bedrijf Sachem en haar directe omgeving geldt dat de relevante contour 
voor het plaatsgebonden risico (PR 10-6 contour) bij een toekomstige uitbreiding 
van Sachem niet buiten de gebiedsaanduiding "veiligheidszone-bevi", zoals 
aangegeven in bestemmingsplan Zaltbommel Van Voordenpark, mag komen te 
liggen. 

 
3.3.2 Sachem (Van Voordenpark 15) 

Sachem heeft een QRA met het rekenprogramma Safeti-NL (versie 6.54) laten opstellen 
ten behoeve van een omgevingsvergunning, die is verleend op 23 oktober 2015. De 
kwantitatieve Risico Analyse (QRA) in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning 
(ten behoeve van het toepassen van losarmen ECH en AA, drukprocessen en 
bulkopslag) d.d. 15 december 2014 geeft aan waar de relevante risicocontouren voor 
het plaatsgebonden risico zijn gelegen en wat de hoogte is van het groepsrisico (zonder 
de ontwikkeling van De Wildeman II).  
 
Plaatsgebonden risico 

Uitgaande van de QRA d.d. 15 december 2014 ligt de maximale PR 10-6 contour 
vanwege Sachem niet over het plangebied. Dit betekent dat aan de grens- en 
richtwaarde voor het plaatsgebonden risico wordt voldaan. Het plangebied ligt 
ruimschoots buiten deze risicocontour.  
Aangezien het plangebied niet ligt binnen de gebiedsaanduiding "veiligheidszone-bevi", 
zoals aangegeven in bestemmingsplan "Zaltbommel Van Voordenpark", zal de PR 10-6 
contour bij een toekomstige uitbreiding van Sachem ook niet over het plangebied 
komen te liggen. 
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Figuur 3:  Plaatsgebonden risicocontouren Sachem vanwege vergunning  

d.d. 23 oktober 2015 conform actuele rekenmethodiek  
(weergegeven als een 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8 en 10-9 contour). 

 
Groepsrisico  

Uit de QRA d.d. 15 december 2014 blijkt dat het invloedsgebied of de maximale 1% 
letaliteitsafstand ligt op meer dan 1 km (vanaf hal 3 en de chemicaliënloods) bij het 
vrijkomen van toxische stoffen onder specifieke weersomstandigheden (weerklasse 
F1,5), die in principe alleen 's nachts kunnen voorkomen. Het plangebied ligt op ca. 800 
meter vanaf deze risicobronnen, zodat het plangebied deels ligt binnen dit 
invloedsgebied. De 1% letaliteitsafstanden bij de maatgevende weerklasse overdag 
(D5) reiken echter veel minder ver dan 800 meter. Uit de QRA blijkt ook dat de PR 10-8 
contour vanwege Sachem niet over het plangebied ligt. Bovendien neemt de 
personendichtheid door de vestiging van bedrijven binnen het plangebied in de 
nachtperiode niet of nauwelijks toe. Voor bedrijventerrein De Wildeman II wordt na 
ontwikkeling van het plan namelijk uitgegaan van een personendichtheid van 40 
personen per hectare met 100% aanwezigheid overdag en 0% aanwezigheid 's nachts, 
maar kan lokaal ook hoger zijn. Hierdoor mag worden verwacht dat een toename van 
de personendichtheid binnen het plangebied door de vestiging van bedrijven geen 
invloed heeft op de hoogte van het groepsrisico, dat is berekend in de QRA d.d. 15 
december 2014.  
In onderstaande figuur is het berekende groepsrisico (GR) als een FN-curve 
weergegeven.  
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Figuur 5:  Groepsrisico Sachem vanwege vergunning d.d. 23 oktober 2015 en 

personendichtheid (op grond van vigerende bestemmingsplannen) binnen 
het invloedsgebied 

 
Uit deze grafiek blijkt dat de hoogte van het groepsrisico ruimschoots lager is dan (0,1 
maal) de oriëntatiewaarde van het groepsrisico. Gelet op bovengenoemde overwegingen 
zal het groepsrisico door de ontwikkeling van De Wildeman II niet toenemen. 
 
In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de verschillende verantwoordingselementen. 
 
Toetsing ambities EV-visie  
Aan de ambitie om in beginsel geen "bijzonder kwetsbare objecten" toe te laten binnen 
de 200 meter zone vanaf Sachem wordt voldaan, omdat het plangebied is gelegen op 
meer dan 200 meter van het bedrijf.  
 
3.3.3 Nieuwvestiging van Bevi-bedrijven (en daarmee vergelijkbare 

bedrijven) 

Gelet op het gestelde in de Beleidsvisie EV wordt aanbevolen om in de planregels te 
borgen dat binnen het plangebied geen nieuwe Bevi-bedrijven of daarmee vergelijkbare 
risicobedrijven worden toegestaan.  
 

3.4 Overige stationaire risicobronnen  

Binnen het plangebied bevinden zich geen stationaire risicobronnen, waarbij op grond 
van het Vuurwerkbesluit en Activiteitenbesluit veiligheidsafstanden moeten worden 
aangehouden tot aanwezige objecten van derden (woningen, kwetsbare objecten, 
beperkt kwetsbare objecten en/of specifiek kwetsbare objecten).  
 
Uitgaande van de ambities in de EV-beleidsvisie wordt de vestiging van stationaire 
risicobronnen (niet zijnde Bevi-bedrijven en daarmee vergelijkbare bedrijven) overigens 
wel toegestaan, onder de voorwaarde dat wordt voldaan aan de relevante 
veiligheidsafstanden.  

  

Op grond van het Vuurwerkbesluit mag de veiligheidsafstand bij vestiging van een 
vuurwerkverkooppunt in principe niet verder reiken dan de bestemmingsgrens van een 
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perceel van derden. Hierdoor kan geen knelpunt ontstaan door vestiging van een 
(beperkt) kwetsbaar object binnen de veiligheidsafstand van een vuurwerkverkooppunt.  
Het opnemen van aanvullende planregels is daarom niet nodig.  
 
Daarentegen kan de veiligheidsafstand van overige stationaire risicobronnen wel vallen 
buiten de eigen bestemmingsgrens. Bij het vestigen van zo’n risicobron mogen de op 
dat moment aanwezige objecten niet komen te liggen binnen de veiligheidsafstand uit 
het Activiteitenbesluit. Voor De Wildeman II kan vervolgens nog wel een knelpunt 
ontstaan, namelijk in de situatie dat een (nog niet gerealiseerd) geprojecteerd object 
van derden (woningen, beperkt kwetsbare objecten, kwetsbare objecten en/of specifiek 
kwetsbare objecten) binnen de maximale veiligheidsafstand komt te liggen en dit object 
daadwerkelijk wordt gebouwd.  
In dat geval moet het knelpunt worden opgelost door de inrichtinghouder van de 
risicobron. Dit is mogelijk door verplaatsing van de risicobron of het toepassen van 
brandbeschermende voorzieningen.  
Het opnemen van aanvullende planregels is daarom niet nodig.  
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4 Verantwoordingselementen groepsrisico 

4.1 Inleiding 

In hoofdstuk 3 is gedeeltelijk al ingegaan op de verplichte verantwoordingselementen 
voor het groepsrisico, namelijk: 
- de personendichtheid in de huidige en nieuwe situatie binnen het invloedsgebied 

van Sachem en 2 relevante buisleidingen, en 
- de omvang van het groepsrisico in de huidige en nieuwe situatie in relatie tot de 

oriëntatiewaarde als gevolg van bovengenoemde risicobronnen. 
 
Daarnaast moet ingegaan worden op de verplichte verantwoordingselementen in 
verband met het toelaten van (beperkt) kwetsbare objecten binnen het invloedsgebied 
van Sachem, namelijk: 
- de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het 

groepsrisico bij een relevante risicobron; 
- de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het 

groepsrisico in het ruimtelijk besluit; 
- de voor- en nadelen van andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen 

met een lager groepsrisico (alternatieve locaties). 
 
Uit de analyse in hoofdstuk 3 blijkt dat in relatie tot Sachem en de hogedruk 
aardgasleidingen ook ingegaan moet worden op:  
- de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang 

van een ramp of zwaar ongeval (bestrijdbaarheid), en  
- de mogelijkheden van personen om zich in veiligheid te brengen 

(zelfredzaamheid). 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid moet in de gelegenheid worden gesteld om over deze 
mogelijkheden te adviseren.  
 
Hieronder wordt op de verschillende verantwoordingselementen nader ingegaan. In 
verband met toekomstig vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoortraject Meteren - 
Den Bosch wordt ook op de mogelijkheden voor de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid 
ingegaan. 
 

4.2 Personendichtheid binnen invloedsgebieden 

De personendichtheid is geïnventariseerd op basis van vigerende bestemmingsplannen  
en kentallen, die zijn opgenomen in de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico.  
Voor bedrijventerrein De Wildeman II wordt uitgegaan van een personendichtheid van 
40 personen per hectare  met 100% aanwezigheid overdag en 0% aanwezigheid 's 
nachts. Deze personendichtheid kan overigens lokaal ook hoger zijn. 
 

4.3 Omvang groepsrisico  

In hoofdstuk 3 is aangegeven wat de omvang van  het groepsrisico (GR) is in relatie tot 
de oriëntatiewaarde in de huidige en nieuwe situatie vanwege Sachem en enkele 
hogedruk aardgasleidingen.  
 
Door het plan neemt het GR vanwege Sachem en een hogedruk aardgasleiding nabij het 
plangebied niet toe. Daarnaast is het groepsrisico vanwege Sachem en de hogedruk 
aardgasleidingen in de nieuwe situatie ruimschoots lager dan (0,1 maal) de 
oriëntatiewaarde.  
 

4.4 Mogelijkheden bij de bron ter beperking van het groepsrisico  

Gelet op de QRA d.d. 15 december 2014 en beoordeling van de hoogte van het 
groepsrisico is sprake van een laag groepsrisico vanwege (de omgeving van) Sachem en 
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neemt het groepsrisico niet toe, waardoor er geen aanleiding is om in te gaan op 
mogelijkheden bij de bron die het groepsrisico beperken.  
 

4.5 Mogelijkheden in plangebied ter beperking van het groepsrisico  

Aangezien een toename van de personendichtheid binnen het plangebied geen invloed 
heeft op de hoogte van het groepsrisico vanwege (de omgeving van) Sachem, is er 
geen aanleiding is om in te gaan op mogelijkheden in het plangebied die het 
groepsrisico beperken.  
 

4.6 Voor- en nadelen van andere mogelijkheden voor ruimtelijke 

ontwikkelingen met een lager groepsrisico 

Aangezien een toename van de personendichtheid binnen het plangebied geen invloed 
heeft op de hoogte van het groepsrisico vanwege (de omgeving van) Sachem, is er 
geen aanleiding is om in te gaan op de voor- en nadelen van andere mogelijkheden 
voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico.  
 

4.7 Rampenbestrijding en zelfredzaamheid 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft nog niet geadviseerd over de mogelijkheden voor 
de rampenbestrijding en zelfredzaamheid. Vooruitlopend op een advies van de 
Veiligheidsregio wordt hieronder alvast ingegaan op deze onderwerpen.  
 
4.7.1 Rampenbestrijding  

Voor een adequate incidentbestrijding door de hulpdiensten is zowel een goede 
bereikbaarheid van het plangebied als voldoende bluswater in en nabij het plangebied 
van belang.  
 
Een goede bereikbaarheid kan worden bewerkstelligd door een zodanige wegenstructuur 
dat het bedrijventerrein en (in ieder geval) de percelen die liggen binnen het 
invloedsgebied van de hogedruk aardgasleidingen tweezijdig benaderd kunnen worden. 
Het biedt de mogelijkheid om bij blokkade van één route toch bij een incident te kunnen 
komen. Verder biedt het de mogelijkheid om bij een brand altijd het incident te 
benaderen zonder door de rook  te hoeven rijden. 
 
Daarnaast kan de Veiligheidsregio aangeven of er voldoende bluswatervoorzieningen in 
en nabij het plangebied aanwezig zijn. Op grond van de eisen in het Bouwbesluit 2012 
kan waarschijnlijk worden bewerkstelligd dat voldoende en geschikte blus- en 
koelwatervoorzieningen worden gerealiseerd. 
 
Verder zal de inzet van brandweer bij de bestrijding van een incident op het terrein van 
Sachem (of op het spoor), waarbij toxische stoffen vrijkomen en bij westenwind het 
plangebied bereiken, gericht zijn op het beperken van of voorkomen van effecten bij de 
bron. De brandweer richt zich dan niet op het bestrijden van gevolgen in of nabij het 
plangebied.  
 
Calamiteiten met hogedruk aardgastransportleidingen doen zich alleen voor als een 
leiding beschadigd raakt en gas ontsnapt. Een fakkelbrand is daarbij het maatgevende 
scenario. Bestrijding van deze gasontsnapping door de hulpdiensten is niet mogelijk. In 
een dergelijke situatie zal de leidingbeheerder (De Gasunie) de leiding zo spoedig 
mogelijk inblokken (afsluiten). Na dit inblokken zal echter nog geruime tijd gas vrij 
blijven komen. Bij ontsteking leidt dit tot een fakkelbrand. De inzet van de hulpdiensten 
zal dan gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van secundaire branden.  
 
4.7.2 Zelfredzaamheid 

Actieve risicocommunicatie naar werknemers in het plangebied draagt bij aan hun 
mogelijkheden om mogelijke gevaren juist in te schatten. Eerder is er een campagne 
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geweest om medewerkers en bedrijfshulpverleningsorganisaties op bedrijventerrein De 
Wildeman te wijzen op externe veiligheidsrisico’s en het handelingsperspectief.  
Geadviseerd wordt om risicocommunicatie naar (nieuwe) bedrijven op De Wildeman II 
ook actief op te pakken, bijvoorbeeld door: 
- een campagne om medewerkers en/of bhv-ers te wijzen op externe 

veiligheidsrisico’s en het handelingsperspectief en/of  
- nieuwe bedrijven te verzoeken om een paragraaf ‘externe veiligheid’ in interne 

(en verplichte) evacuatieplannen op te nemen.  
Dit onderdeel kan echter niet geborgd worden in het bestemmingsplan.  
 
Bij het vrijkomen van toxische stoffen (in geval van een incident bij Sachem of op het 
spoor) is het van belang dat dergelijke stoffen zo min mogelijk in bouwwerken 
doordringen. Dit gevaar kan beperkt worden door nieuwe bouwwerken, voor zover deze 
worden voorzien van luchtbehandelingsinstallaties, uit te rusten met een mogelijkheid 
om deze installatie snel uit te schakelen. Dit kan worden bereikt door een mogelijkheid 
voor het stellen van nadere eisen in de planregels op te nemen ten behoeve van het 
treffen van dergelijke voorzieningen (bij nieuwbouw of verbouw van een gebouw). 
 
Bij een (dreigende) fakkelbrand ten gevolge van een beschadiging en breuk van een 
hogedruk aardgasleiding is het van belang dat werknemers die zich bevinden binnen de 
1% letaliteitsafstand tijdig worden gewaarschuwd. Normaliter gebeurt dit door het in 
werking stellen van het WAS (Waarschuwings- en alarmsysteem) of NL-alert. Een 
fakkelbrand is echter ook zichtbaar, hoorbaar en de hittestraling is duidelijk voelbaar 
voor aanwezigen, waardoor de effectieve strategie voor zelfredzaamheid door 
aanwezigen juist kan worden ingeschat. Bij het genoemde incidentscenario (binnen de 
1% letaliteitsafstand) is het advies om te vluchten van de risicobron af, maar ook 
schuilen in een gebouw (buiten een 100% letaliteitsafstand) biedt in eerste instantie 
voldoende bescherming voor personen in het plangebied.  
Daarom wordt aanbevolen om: 
- in het plan te borgen dat bestemmingen met een relatief hoge personendichtheid 

(bijv. onzelfstandige kantoren met een bvo groter dan 1500 m2) niet of slechts 
onder voorwaarden worden toegelaten binnen de 100% letaalafstand van de 
hogedruk aardgasleidingen (of een groter gebied); 

- in het plan te borgen dat een zodanige wegenstructuur wordt aangelegd dat 
ontvluchting vanuit percelen binnen de 1% letaliteitsafstand van de hogedruk 
aardgasleidingen in de juiste richting mogelijk is; 

- een mogelijkheid voor het stellen van nadere eisen in de planregels op te nemen 
ten behoeve van het realiseren van vluchtdeuren (bij nieuwbouw of verbouw van 
een gebouw binnen de 1% letaalafstand van 95 m vanaf de hogedruk 
aardgasleidingen), die zijn afgekeerd van de hogedruk aardgasleidingen. 

 
Om hulpdiensten niet extra te belasten in geval van een zwaar ongeval, is het tenslotte 
niet gewenst dat een groep verminderd zelfredzame personen aanwezig is binnen het 
effectgebied van een fakkelbrand. Het gaat dan vooral het 100% letaalgebied. Daarom 
wordt aanbevolen om het verblijf van een verminderd zelfredzame groep van personen 
niet toe te staan binnen dit gebied. Bij voorkeur echter wordt het verblijf van een 
verminderd zelfredzame groep van personen binnen een groter gebied niet toegelaten. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van het voorgaande wordt het volgende geconcludeerd en aanbevolen:  
 
a. Binnen en nabij het plangebied liggen verschillende risicobronnen, waarmee 

rekening moet worden gehouden bij het vaststellen van het bestemmingsplan. Het 
betreft: 
- een tweetal hogedruk aardgasleidingen ten noorden van de N322 (die voor 

een klein deel liggen binnen het plangebied) en 
- het Brzo-bedrijf Sachem (Van Voordenpark 15). 

 Deze bronnen veroorzaken risico's die worden aangeduid als externe 
veiligheidsrisico's. 

b. Een andere relevante (toekomstige) risicobron is het spoortraject Meteren - Den 
Bosch. Dit spoortraject wordt in de toekomst aangewezen voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen. 

c. Het plangebied ligt niet binnen de PR 10-6 contouren van belangrijke 
(toekomstige) risicobronnen ( spoor Meteren-Den Bosch, hogedruk 
aardgasleidingen en Sachem). Hierdoor wordt voldaan aan de grens- en 
richtwaarde voor het plaatsgebonden risico. Het plangebied ligt ook niet binnen 
een in de toekomst aan te wijzen plasbrandaandachtsgebied langs het spoor.  

d. Tot 4 meter aan weerszijden van de hogedruk aardgasleidingen W-531-4 en W-
531-10 moet een belemmeringenstrook worden opgenomen op de verbeelding 
voor zover deze ligt binnen het plangebied. In aanvulling daarop is het nodig om 
bouw- en gebruiksbeperkingen binnen deze belemmeringenstrook op te nemen in 
de planregels. Daarnaast wordt aanbevolen om geen bedrijfsbestemming binnen 
de belemmeringenstrook te laten vallen.  

e.  Gelet op het gestelde in de beleidsvisie EV wordt aanbevolen wordt om in de 
planregels te borgen dat binnen het plangebied geen nieuwe Bevi-bedrijven of 
daarmee vergelijkbare risicobedrijven mogen worden gevestigd. Daarnaast wordt 
aanbevolen om te borgen dat het verblijf van groepen verminderd zelfredzame 
personen niet wordt toegestaan  binnen de 100% letaalafstand (of een groter 
gebied). 

f. Het groepsrisico moet worden verantwoord vanwege Sachem, omdat het 
plangebied binnen het plangebied ligt. Daarnaast moet een beperkte 
verantwoording van het groepsrisico vanwege de hogedruk aardgasleidingen 
plaatsvinden, omdat het groepsrisico lager is dan 10% van de oriëntatiewaarde. 

g. Door het plan neemt het groepsrisico (vanwege Sachem en de hogedruk 
aardgasleidingen) niet toe. Daarnaast is het groepsrisico vanwege Sachem en de 
hogedruk aardgasleidingen in de nieuwe situatie ruimschoots lager dan (0,1 maal) 
de oriëntatiewaarde.  

h. Het is niet nodig om mogelijke maatregelen ter beperking van het groepsrisico 
vanwege Sachem te beschouwen, omdat het groepsrisico niet toeneemt door het 
plan. 

i. Aanbevolen wordt om de Veiligheidsregio in de gelegenheid te stellen om te 
adviseren over de mogelijkheden voor de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid in 
geval van een zwaar ongeval op het terrein van Sachem en als gevolg van een 
beschadiging en breuk van een nabijgelegen hogedruk aardgasleiding.  

 Ter bevordering van de zelfredzaamheid en  bestrijdbaarheid wordt aanbevolen 
om in ieder geval: 
- door de veiligheidsregio te laten beoordelen of er voldoende en geschikte 

bluswatervoorzieningen worden gerealiseerd; 
-  te borgen dat een zodanige wegenstructuur binnen het plangebied wordt 

aangelegd dat (in ieder geval) de percelen, die liggen binnen het 
invloedsgebied van de hogedruk aardgasleidingen, tweezijdig door 
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hulpdiensten benaderd kunnen worden en voor ontvluchting (in de juiste 
richting) kunnen worden gebruikt; 

-  een mogelijkheid voor het stellen van nadere eisen in de planregels op te 
nemen voor het treffen van voorzieningen waardoor een 
luchtbehandelingsinstallatie centraal kan worden afgesloten; 

- een mogelijkheid voor het stellen van nadere eisen in de planregels op te 
nemen voor het realiseren van vluchtdeuren, die zijn afgekeerd van de 
hogedruk aardgasleidingen; 

- in het plan te borgen dat bestemmingen met een relatief hoge 
personendichtheid  niet of slechts onder voorwaarden worden toegelaten 
binnen de 100% letaalafstand (of een groter gebied); 

-  risicocommunicatie naar (nieuwe) bedrijven op De Wildeman II actief op te 
pakken. Dit onderdeel kan echter niet geborgd worden in het 
bestemmingsplan. 

j. De belangrijkste argumenten om het groepsrisico ten gevolge van de belangrijke 
risicobronnen en beoogde ontwikkelingen binnen het plangebied verantwoord te 
achten zijn: 
- Het groepsrisico neemt niet toe ten gevolge van het plan;  
- Uit oogpunt van zelfredzaamheid worden geen groepen verminderd 

zelfredzame personen toegelaten binnen het 100% letaalgebied van een 
hogedruk aardgasleiding.  
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1 Inleiding 

De gemeente Zaltbommel stelt een bestemmingsplan op voor bedrijventerrein De Wilde-
man II. De Wildeman II is een nieuw bedrijventerrein ten oosten van Wildeman I tussen 
de Wildemanweg, Van Heemstraweg en de N322. Het bedrijventerrein wordt ontsloten 
via de Wildemanweg, heeft een bruto oppervlakte van 18 ha en is voornamelijk bestemd 
voor grootschalige distributiecentra. Mogelijk wordt een klein, ondergeschikt deel, voor 
meer gemengde bedrijvigheid gebruikt. Grootschalige detailhandel is niet mogelijk op 
deze locatie.  
 

 
 
Figuur 1.1: Indicatieve ligging bedrijventerrein De Wildeman II 
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In de opdracht van de gemeente Zaltbommel heeft Goudappel Coffeng BV voorliggend 
verkeersonderzoek opgesteld dat inzicht geeft in de effecten van de ontwikkeling van 
bedrijventerrein De Wildeman II op de verkeersintensiteiten en de verkeersafwikkeling 
op de omliggende wegen. In voorliggend onderzoek wordt achtereenvolgens ingegaan 
op de verkeersgeneratie van het bedrijventerrein (hoofdstuk 2), het effect daarvan op de 
verkeersintensiteiten (hoofdstuk 3) en de verkeersafwikkeling (hoofdstuk 4). Tot slot 
volgt in hoofdstuk 5 de conclusie. 
 

2 Verkeersgeneratie  

De verkeersgeneratie van De Wildeman II is berekent op basis van het toekomstige 
oppervlakte en bedrijventype en opgenomen in tabel 2.1. Daarbij is gebruik gemaakt van 
de relevante kengetallen uit de CROW-publicatie 317. Op basis van deze kengetallen is de 
bruto oppervlakte omgerekend naar netto oppervlakte. Mogelijk wordt een klein, onder-
geschikt deel, voor meer gemengde bedrijvigheid gebruikt. Echter, omdat dit onzeker is 
en omdat de verkeersgeneratie (per netto hectare) van een distributieterrein hoger is 
dan van een gemengd terrein, is uitgegaan van de CROW kengetallen voor het bedrijven-
type distributieterrein. 
 
berekening verkeersgeneratie  

18 bruto hectare distributieterrein 

77% de netto-oppervlakte is circa 77% van het bruto-oppervlak1 

14 netto hectare distributieterrein 

135 personenauto's per netto hectare distributieterrein per weekdagetmaal1 

35 vrachtauto's per netto hectare distributieterrein per weekdagetmaal1 

1,33 omrekening weekdag naar werkdag1 

2.500 personenauto's per werkdagetmaal 

600 vrachtauto's per werkdagetmaal 

3.100 motorvoertuigen (mvt) per werkdagetmaal 

 
Tabel 2.1: Berekening verkeersgeneratie bedrijventerrein 
 
 
Uit tabel 2.1 blijkt dat de berekende toekomstige verkeersgeneratie van het bedrijven-
terrein circa 3.100 motorvoertuigen (mvt) per werkdagetmaal is, bestaande uit circa 
2.500 personenauto’s en circa 600 vrachtauto’s. 
 

                                                            
1  Bron: kengetal CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ (pagina 21). 
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3 Verkeersintensiteiten 

3.1 Uitgangspunten 

Verkeersmodel 
Om te bepalen wat de invloed is van het bedrijventerrein op de verkeersintensiteit op de 
omliggende wegen zijn berekeningen uitgevoerd met het Verkeersmodel Rivierenland 
2013. Dit model is opgesteld in opdracht van de samenwerkende gemeenten in Regio 
Rivierenland, waaronder Zaltbommel. Een verkeersmodel kan als volgt worden 
omschreven: 
■ een instrument voor de ontwikkeling en ondersteuning van verkeer- en vervoer-

beleid; 
■ een vereenvoudigde weergave van de (complexe) werkelijkheid; 
■ een meest aannemelijke schatting van de toekomstige verkeerssituatie. 
 
Het Regionaal Verkeersmodel Rivierenland 2013 beschrijft het aantal verplaatsingen 
personen- en vrachtauto in het etmaal (werkdag), de ochtendspits (07.00-09.00 uur) en 
de avondspits (16.00-18.00 uur) voor het basisjaar 2012 en het prognosejaar 2025 over 
het verkeersnetwerk in deze situaties. Een nadere beschrijving van dit verkeersmodel is  
opgenomen in de rapportage ‘Uitgangspunten verkeersmodel, Verkeersmodel Rivieren-
land 2013’ met datum 18 februari 2014 en kenmerk VRR011/Bgj/0054.01. 
 
Modelvarianten 
Voor het onderzoek naar het effect van de herontwikkeling op de verkeersintensiteiten 
zijn de volgende modelvarianten van dit verkeersmodel relevant: 
■ huidige situatie 2012; 
■ autonome situatie 2025 (toekomstige situatie zonder De Wildeman II); 
■ plansituatie 2025 (toekomstige situatie met De Wildeman II); 
 
De huidige en de autonome situatie beschrijven de situatie zonder De Wildeman II. Ten 
opzichte van het verkeersmodel voor het prognosejaar 2025 is in de autonome situatie 
een kleine aanpassingen gedaan, waardoor bedrijventerrein De Wildeman I (ten westen 
van de Wildemanweg) gedetailleerder is opgenomen. In de plansituatie is aan deze 
autonome situatie de verkeersgeneratie van De Wildeman II (ten oosten van de Wilde-
manweg) toegevoegd conform het aantal motorvoertuigen zoals beschreven in hoofd-
stuk 2. 
 
 
3.2 Resultaten 

In tabel 3.1 zijn, voor de relevante omliggende wegvakken (zoals weergeven in figuur 
3.1), de met het verkeersmodel berekende verkeersintensiteiten opgenomen.  
  



www.goudappel.nl Verkeerseffecten bedrijventerrein De Wildeman II 4 

 

 
nr. straatnaam huidige situatie autonome situatie plansituatie 

1. Van Heemstraweg west  5.000  6.800  7.200  

2. Van Heemstraweg oost  4.100  5.200  5.300  

3. Wildemanweg noord  2.000  1.900  3.400  

4. Wildemanweg zuid  3.100  6.600  8.900  

5. N322 oost  7.700  9.400  9.600  

6. N322 west  10.600  14.900  16.800  

 
Tabel 3.1: Verkeersintensiteiten (mvt/werkdagetmaal) 
 
 

 
 
Figuur 3.1: Locatie genummerde wegvakken uit tabel 3.1 
 
 
Toekomstige situatie 
Als gevolg van allerlei ontwikkelingen in de regio en de verdere invulling van De Wilde-
man I neemt de verkeersintensiteit tussen de huidige en de toekomstige situatie toe op 
nagenoeg alle wegvakken.  
 
Ontwikkeling De Wildeman II 
Het verschil tussen autonoom en plan laat zien wat het effect is op de verkeers-
intensiteiten van de ontwikkeling van De Wildeman II. Te zien is dat dit met name 
gevolgen heeft voor de Wildemanweg en N322. Het effect op de Van Heemstraweg is 
beperkt. Het verkeer van en naar het bedrijventerrein rijdt vooral via de N322. Relatief 
gezien zijn de gevolgen voor de N322 nabij de A2 echter beperkt tot een toename van 
circa 10%.  
 

1

2
3

4 5

6
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Uit oogpunt van verkeersveiligheid of afwikkelingscapaciteit zijn geen negatieve effecten 
te verwachten van de berekende verkeerstoenames op de omliggende wegvakken. De 
omliggende wegen zijn van voldoende breedte en voorzien van vrijliggende fietsvoor-
zieningen of een fietsverbod. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de kruis-
punten. 
 

4 Kruispuntanalyse 

Uit de modelresultaten blijkt dat de herontwikkeling van de het bedrijventerrein gevolgen 
heeft voor de verkeersstromen. Met name de kruispunten N322 - Wildemanweg en Wilde-
manweg - Van Heemstraweg krijgen relatief veel extra verkeer te verwerken. Van deze 
kruispunten is dan ook de verkeersafwikkeling onderzocht.  
 

    
 
Figuur 4.1: Luchtfoto 2014 kruispunten N322 - Wildemanweg (links) en Wildemanweg - 
  Van Heemstraweg (rechts), bron: cyclomedia 
 
 
De kwaliteit van de verkeersafwikkeling is geanalyseerd voor de huidige vormgeving van 
het kruispunt, op basis van de verkeersintensiteiten uit het verkeersmodel voor de 
ochtend- en avondspits in de autonome en de plansituatie. De verkeersintensiteiten zijn 
op de volgende wijze vertaald naar input voor de kruispuntanalyse: 
■ De verkeersstromen zijn per spitsperiode vertaald naar het drukste spitsuur. Het 

drukste spitsuur is 0,55 van de twee-uursspitsperiode uit het verkeersmodel. 
■ De verkeersstromen zijn vertaald in personenauto equivalent (pae). Dit is een getal 

dat aangeeft hoeveel ruimte een voertuig inneemt in vergelijking tot een personen 
auto. Bij de beoordeling van de verkeersafwikkeling worden zowel personenauto’s als 
vrachtwagens meegenomen. Voor vrachtwagens is 2,5 pae aangehouden en een 
personenauto is 1 pae. 
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4.1 Kruispunt N322 - Wildemanweg 

Het kruispunt N322 - Wildemanweg is een met verkeerslichten geregeld kruispunt (VRI). 
Voor de berekening maken we gebruik van COCON waarbij de standaard instellingen van 
Goudappel Coffeng zijn gehanteerd. COCON is verkeerskundige software die de verkeers-
afwikkeling op geregelde kruispunten inzichtelijk kan maken. Uit de berekeningen 
volgen cyclustijden en wachtrijlengtes en kan zodoende uitsluitsel worden gegeven over 
de verkeersafwikkeling. 
 
Cyclustijden 
In tabel 4.1 zijn de cyclustijden opgenomen. De minimale cyclustijd is de tijd die minimaal 
nodig is op een kruispunt met verkeerslichten, om al het aangeboden verkeer in één 
cyclus te kunnen verwerken. Binnen stedelijk gebied geldt de wens om een cyclustijd 
onder de 90 seconden te houden. Voor grote kruispunten is het mogelijk de cyclustijden 
tot 120 seconden te laten oplopen. Bij cyclustijden boven de 120 seconden is sprake van 
(structurele) wachtrijvorming. De wens om onder de 90 seconden te blijven is vooral 
ingegeven om de wachttijd voor en daarmee de roodlicht-negatie van fietsers te 
beperken.  
 
 autonome situatie plansituatie 

ochtendspits 40 sec (02-09-12) 40 sec (02-09-12) 

avondspits 50 sec (02-09-12) 50 sec (02-09-12) 

 
Tabel 4.1: Cyclustijden en maatgevende conflictgroep kruispunt N233 – Wildemanweg 
 
 
Uit tabel 4.1 blijkt dat op dit kruispunt in alle perioden de cyclustijd lager is dan 90 
seconden. Het kruispunt kan de intensiteiten in zowel de autonome als plansituatie dus 
goed verwerken. Richting 10 en 9 zijn vormgegeven met 2 rijstroken rechtsaf, dit maakt 
het kruispunt zeer robuust en is er veel restcapaciteit aanwezig. 
 
Wachtrijlengtes 
In tabel 4.2 zijn de benodigde maatgevende opstellengtes opgenomen. De benodigde 
opstellengtes zijn bepaald op basis van de berekenden maximale wachtrijlengtes van de 
ochtend- en avondspits, afgerond naar boven (op 5 meter nauwkeurig). Er wordt een 
minimale opstellengte van 35 meter gehanteerd. 
 
richting autonome situatie plansituatie

01 35 m 35 m

02 80 m 75 m

08 45 m 45 m

09 55 m 70 m

10 35 m 35 m

12 35 m  35 m

 
Tabel 4.2: Benodigde maatgevende opstellengtes per opstelstrook 
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De maatgevende opstellengtes in tabel 4.2 zijn vergeleken met de beschikbare lengte op 
straat. Daaruit blijkt dat alle richtingen beschikken over voldoende opstelruimte per 
opstelstrook om het verkeer in zowel de autonome als plansituatie te kunnen verwerken. 
Het linker opstelvak van richting 09 is circa 50 meter echter dit wordt gecompenseerd 
door het rechter opstelvak. 
 
 
4.2 Kruispunt Wildemanweg - Van Heemstraweg 

Het kruispunt Wildemanweg - Van Heemstraweg is een enkelstrooks rotonde met lang-
zaam verkeer uit de voorrang. Voor dit kruispunt is gebruik gemaakt van de Meerstrooks-
rotondeverkenner om de kwaliteit van de verkeersafwikkeling te bepalen. De resultaten 
van de Meerstrooksrotondeverkenner zijn beoordeeld aan de hand van de I/C-verhouding. 
De I/C-verhouding geeft de verhouding tussen de intensiteit en de capaciteit weer. Is deze 
verhouding hoger dan 0,8, dan kunnen er afwikkelingsproblemen ontstaan en is de capaci-
teit onvoldoende om de intensiteit te verwerken. 
 
De resultaten zijn opgenomen in tabel 4.3. Hieruit blijkt dat de huidige rotonde voldoende 
capaciteit heeft om het verkeer in zowel de autonome als plansituatie te kunnen verwer-
ken. 
 
 autonome situatie plansituatie 

ochtendspits 0,30 0,30 

avondspits 0,30 0,35 

 
Tabel 4.3: I/C-verhouding Wildemanweg – Van Heemstraweg 
 

5 Conclusie 

Voorliggend verkeersonderzoek geeft inzicht in de effecten van de ontwikkeling van 
bedrijventerrein De Wildeman II op de verkeersintensiteiten en de verkeersafwikkeling 
op de omliggende wegen. Op basis van dit onderzoek zijn de volgende conclusies te 
trekken: 
■ De verkeersgeneratie van De Wildeman II is circa 3.100 mvt/werkdagetmaal. 
■ Deze verkeersgeneratie heeft vooral een toename van verkeer op de Wildemanweg 

en N322 tot gevolg. Het effect op de Van Heemstraweg is beperkt. Het verkeer van en 
naar de het bedrijventerrein rijdt vooral via de N322. Relatief gezien zijn de gevolgen 
voor de N322 nabij de A2 echter beperkt tot een toename van circa 10%. 

■ De verkeerstoename heeft geen gevolgen voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling 
op de kruispunten N322 - Wildemanweg en Wildemanweg - Van Heemstraweg. Ook in 
de toekomstige plansituatie blijft de kwaliteit van de verkeersafwikkeling op deze 
kruispunten goed. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 11 

Advies water en riolering watertoets Wildeman II Zaltbommel, RPS advies- en ingenieursbureau bv, 
26 november 2015 
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Dit rapport is vertrouwelijk. Geen enkel deel van dit rapport mag aan derden openbaar worden 
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Samenvatting 

 

Inleiding 

Gemeente Zaltbommel wil ten oosten van de woonkern Zaltbommel het bedrijventerrein Wildeman uit-

breiden. Het nieuwe deel van het bedrijventerrein heeft de naam Wildeman II gekregen.  

Gemeente Zaltbommel heeft RPS advies- en ingenieursbureau gevraagd advies uit te brengen over de 

consequenties van het bedrijventerrein voor water en riolering ten behoeve van de watertoets. Het rap-

port dat voor u ligt is een analytische studie van het terrein dat als onderdeel dient voor de watertoets.  

 

Afstemming met waterschap Rivierenland 

Op 27 oktober 2015 is met waterschap Rivierenland contact opgenomen om het project in hoofdlijnen 

door te spreken. Op 2 november 2015 heeft bilateraal vooroverleg plaatsgevonden met mevrouw G. 

van Dinter van waterschap Rivierenland. Het rapport is opgesteld aan de hand van de meegekregen 

beleidskaders en -criteria van waterschap Rivierenland ten aanzien van de watertoets.  

 

Uitgeefbare oppervlakten 

In het Waterhuishouding- en rioleringsplan bedrijventerrein de Wildeman, opgesteld door Arcadis in 

2006, zijn kengetallen van de oppervlakten en uitgeefbare oppervlakten opgenomen. Het totale plan-

gebied omvat 18,2 ha. Hiervan is totaal 12,9 ha uitgeefbare grond. Het extra verhard oppervlak omvat 

15,1 ha en bestaat uit daken, wegen en terreinen. Ongeveer 3,1 ha is bedoeld voor groen en water.  

 

Watercompensatie  

Het waterschap hanteert regels voor de compensatie van extra verhard oppervlak. Voor elke ha nieuw 

aan te brengen verharding moet 436 m
3
 worden gecompenseerd in waterberging. Deze vuistregel 

geldt voor een maatgevende bui van T=10+10%.  

In totaal watert 15,1 ha af naar het oppervlaktewater. De daken wateren direct af op het oppervlakte-

water, de wegen en terreinen via het verbeterd gescheiden stelsel. Dit oppervlak moet gecompenseerd 

worden met  6.584 m
3 
extra waterberging. Gelet op de toelaatbare peilstijging van 30 cm komt dit neer 

op het realiseren van 21.945 m
2
 watergang. Bij een maatgevende bui mag geen inundatie optreden. 

Op basis van de toekomstige drooglegging (1,40 m bij ZP en WP) wordt inundatie als onwaarschijnlijk 

geacht. 

Voor het compenseren wordt uitgegaan van het verbreden van de bestaande watergangen en/of het 

aanbrengen van extra wateroppervlak in het plangebied. Bij A-watergangen wordt een beschermings-

zone (strook) van 4 m gehanteerd, bij B-watergangen een strook van 1 m. 

 

Waterkwaliteit 

Om het water van voldoende waterkwaliteit te laten zijn, wordt rekening gehouden met voldoende 

ruimte voor water, voldoende waterdiepte (streven 1 m), voldoende oevervegetatie (taludschuinte 

minimaal 1:2 of flauwer). 

Voor de terreinen en wegen wordt een verbeterd gescheiden (VGS) stelsel gehanteerd. De dakopper-

vlakken wateren rechtstreeks af op oppervlaktewater. In het bestemmingsplan dat geldend is voor het 

terrein is opgenomen dat maximaal categorie 4.2 bedrijven toelaatbaar is. 

 

Kwel 

In het plangebied kan een minimale kwelintensiteit voor komen. Het gebied is geen infiltratiegebied. 

 

Drooglegging 

Uitgegaan wordt van een ophoging van het terrein naar NAP +3,25 m (= straatpeil). De drooglegging 

ten opzichte van het oppervlaktewaterpeil, na verschuiving van de peilgebiedgrens (zie par. 3.4),  is 

dan 1,40 m bij zomerpeil én bij winterpeil. Daarmee wordt voldoende drooglegging gehaald om 

inundatie te voorkomen. 

 

Waterkeringen en veiligheid 

Het plangebied ligt buiten de kern- en (buiten)beschermingszone van een waterkering. 
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1. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING WILDEMAN II  

1.1. Inleiding 

Gemeente Zaltbommel heeft het voornemen om ten oosten van de woonkern Zaltbommel het bedrij-

venterrein Wildeman uit te breiden. Het nieuwe deel van het bedrijventerrein heeft de naam Wildeman 

II gekregen.  

Aan de noordzijde van Wildeman II loopt de Van Heemstraweg, aan de zuidzijde de N322. Door het 

plangebied loopt de weg de Bommelsekade. 

 

De locatie van het in te richten bedrijventerrein (plangebied) Wildeman II is in figuur 1.1, blauw omka-

derd. Het oranje kader geeft het reeds aanwezige bedrijventerrein de Wildeman I weer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1.1. Overzicht locatie Wildeman I (oranje) en II (blauw); (kaartgegevens: Google, DigitalGlobe) 

 

1.2. Doel en resultaat van watertoets 

Bij de aanpassing van een bestemmingsplan wordt aangegeven op welke wijze rekening is gehouden 

met gevolgen voor de waterhuishouding; een zogeheten “watertoets” of “waterparagraaf”. Sinds  

november 2003 zijn de watertoets en de waterparagraaf verankerd in het Besluit op de Ruimtelijke 

Ordening. Daarbij wordt in een vroeg stadium overleg gevoerd met de waterbeheerder over de 

gevolgen voor de waterhuishouding en de te nemen waterhuishoudkundige maatregelen. 

 

Gemeente Zaltbommel heeft RPS advies- en ingenieursbureau gevraagd advies uit te brengen over de 

consequenties van het bedrijventerrein voor water en riolering. Hieruit volgt advies ten aanzien van in-

richting en compensatie binnen het bedrijventerrein ten behoeve van een watertoets. 

 

Het rapport dat voor u ligt, is een analytische studie van het terrein dat als onderdeel dient voor de 

watertoets die uitgevoerd wordt door het bevoegd gezag, in deze waterschap Rivierenland.  
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1.3. Afstemming met waterschap Rivierenland 

Op dinsdag 27 oktober 2015 is met waterschap Rivierenland contact opgenomen om het project in 

hoofdlijnen door te spreken. Doel hiervan was om de geldende beleidskaders en -criteria af te 

stemmen op dit specifieke project. Naar aanleiding van dit contact heeft op 2 november 2015 bilateraal 

vooroverleg plaatsgevonden met mevrouw G. van Dinter van waterschap Rivierenland. Tijdens dit 

overleg is voorliggend rapport globaal getoetst op de voor het waterschap van belang zijnde punten.   

Het voorliggend rapport is vervolgens naar aanleiding van dit overleg verder uitgewerkt.  

1.4. Leeswijzer 

In tabel 1.1. is een leeswijzer van dit rapport opgenomen. 

 

tabel 1.1: Leeswijzer 

 Omschrijving 

Hoofdstuk 2 gaat in op de beleidskaders en -uitgangspunten die bij de watertoets zijn gehanteerd.  

Hoofdstuk 3 geeft de huidige situatie van het toekomstige bedrijventerrein Wildeman II weer. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de consequenties van het plan op de huidige situatie én geeft de te nemen 

maatregelen die gebaseerd zijn op de uitgangspunten uit hoofdstuk 2. 

Hoofdstuk 5 resumeert en concludeert de voorgaande hoofdstukken.  
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2. UITGANGSPUNTEN EN BELEID 

2.1. Afbakening watertoets 

Voor de beschouwing van de effecten op het watersysteem (oppervlaktewater, grondwater) en de rio-

lering in het gebied Wildeman II maakt RPS advies- en ingenieursbureau gebruik van al aanwezige 

literatuur. De literatuur is aangeleverd door de gemeente Zaltbommel. Een overzicht van de 

basisinformatie die door de gemeente is aangeleverd, is opgenomen in paragraaf 2.2. Er zijn op de 

locatie geen aanvullende opnamen en/of metingen uitgevoerd.  

2.2. Basisinformatie en uitgangspunten 

Voor deze studie is gebruik gemaakt van de volgende basisinformatie: 

 Waterhuishoudingsplan De Wildeman (kenmerk: 110301OF6148 (Arcadis 2006) 

 Waterhuishoudingsplan De Wildeman - Addendum op het rapport (Arcadis 2006) 

 Uitgangspuntennotitie bedrijventerrein De Wildeman (Arcadis 2005) 

 Uitgangspuntennotitie Watertoets Waterschap Rivierenland 

 Vooroverleg met mevrouw G. van Dinter (waterschap Rivierenland) op 2 november 2015  

2.3. De watertoets  

Voor ruimtelijke ontwikkelplannen bestaat de watertoets als instrument om ervoor te zorgen dat 

voldoende rekening wordt gehouden met water en watervoorzieningen. De initiatiefnemer geeft aan 

hoe hij rekening houdt met de gevolgen die de ontwikkeling heeft op de waterhuishouding en riolering. 

Of nog beter geformuleerd: hoe water en riolering binnen zijn plan passen zodat de effectieve werking 

van het water- en rioleringssysteem is gewaarborgd. Hierbij zorgt de initiatiefnemer voor klimaat- 

bestendige maatregelen om die effectiviteit te garanderen.  

 

Voor de situatie Wildeman II betekent dit concreet dat de water- en rioleringssituatie zo wordt ingericht 

dat bij hevige neerslag beide systemen voldoende berging hebben en effectief kunnen verwerken. Dit 

betekent ook dat demping van bestaande watergangen en verharding van het terrein gecompenseerd 

moeten worden, bij voorkeur op het terrein (binnen het plan zelf) of wel in hetzelfde watersysteem 

(direct aan het plangebied grenzend). Bij uitzondering is het mogelijk om elders waterberging te 

creëren. De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de compensatie.  

2.4. Beleid waterschap Rivierenland  

Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 “Koers houden, kansen 

benutten” bepalend voor het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied 

en het omvat alle watertaken van het waterschap: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en 

waterketen. Daarnaast beschikt het waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor 

waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op water-

gangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De 

werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels. 

2.4.1. Watergangen 

Werkzaamheden in de watergang of de bijbehorende beschermingszone zijn vergunnings- en of 

meldingsplichtig omdat deze invloed hebben op de water aan- en afvoer, de waterberging of het 

onderhoud.  

Bij het aanbrengen van watergangen moet rekening worden gehouden met een onderhoudsstrook. 

Een onderhoudsstrook is een obstakelvrije strook die als beschermingszone in de legger is 

aangewezen. Met deze zone wordt handmatig en/of machinaal onderhoud van de watergang vanaf de 

kant mogelijk gemaakt. Voor de A-watergangen is die strook 4 m breed, gemeten uit de insteek. Voor 

B-watergangen is de strook 1 m breed. C-watergangen hebben geen beschermingszone. Een A-

watergang met een maximale bovenbreedte van 8 m kan eenzijdig worden onderhouden. 
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Wanneer watergangen breder dan 13 m zijn, worden deze normaliter door het waterschap varend on-

derhouden (beleidsuitgangspunt). Dit levert een aantal eisen op ten aanzien van de doorvaarbaarheid 

en de mogelijkheid om het verzamelde vuil uit het water te verwijderen (vuiltrekplaatsen). Bepaalde 

activiteiten kunnen leiden tot verontreiniging van het oppervlaktewater, zoals bij de aanleg van 

glastuinbouw, fruitteelt, akkerbouw, veehouderijen, pot en containerteelt, zandwinlocaties, tankstations 

en grote infrastructurele werken. Ook een begraafplaats valt hieronder. Voor bepaalde lozingen van 

verontreinigd hemelwater is op grond van de Waterwet een vergunning noodzakelijk. In sommige 

gevallen kan met een melding worden volstaan.  

2.4.2. Grondwater en drooglegging 

In het plangebied moet rekening worden gehouden met de grondwaterstand. De drooglegging van het 

gebied is hiervoor medebepalend. Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of 

het bouwpeil boven het oppervlaktewaterpeil ligt. Doorgaans geldt voor het maaiveld een drooglegging 

van 0,70 m, voor het straatpeil een drooglegging van 1 m en voor het bouwpeil een drooglegging van 

1,3 m.  

Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. In gebieden waar grondwater-

overlast bekend is of gebieden met hoge grondwaterstanden adviseren wij om hier nader onderzoek 

naar te doen. Bij hoge rivierwaterstanden kunnen gebieden gelegen nabij de rivieren overlast onder-

vinden van kwel. Eventuele maatregelen zijn het ophogen van het maaiveld of kruipruimteloos bouwen.  

2.4.3. Waterberging 

Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar watergangen. Om 

te voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat, is de aanleg van extra waterberging van belang. Zo 

wordt het verlies van berging in de bodem gecompenseerd. Het waterschap hecht groot belang aan 

het zo veel mogelijk in stand houden van en compenseren in open water als onderdeel van het water-

systeem. 

De benodigde ruimte voor waterberging wordt berekend op basis van maatgevende regenbuien, de 

toename aan verhard oppervlak en de maximaal toelaatbare peilstijging in de watergangen. Voor  

plannen met een toename aan verharding kan de vuistregel van 436 m³ per ha verharding worden 

gebruikt bij bui T=10+10% en 664 m³ bij bui T=100+10%, mits er geen complicerende zaken als kwel 

aan de orde zijn.  

De maximaal toelaatbare peilstijging bij bui T=10+10% bedraagt 0,30 m in het beheergebied van 

waterschap Rivierenland. Bij een bui T=100+10% mag geen inundatie optreden. De maatgevende 

afvoer is 1,5 l/s/ha. 

 

Voorkeursvolgorde aanleg watercompensatie 

Bij de keuze van het soort bergingsvoorziening hanteert het waterschap de trits vasthouden-bergen-

afvoeren. In aansluiting hierop hanteert het waterschap de volgende voorkeursvolgorde: 

 Hemelwater vasthouden door hergebruik of infiltratie. 

 Hemelwater bergen in open water (of droogvallende watergang). 

 Hemelwater bergen in kunstmatige bergingsvoorzieningen (wadi, bassins, kratten, kelders). 

 

Bij de aanleg van nieuw water in het plangebied wordt bij voorkeur zo veel mogelijk aangesloten op de 

bestaande waterstructuur. Bij aanleg of aanpassing van watergangen is het van belang rekening te 

houden met de bereikbaarheid voor onderhoud, in- en uitlaatplaatsen voor maaiboten en opslagmoge-

lijkheden voor slootvuil en kroos.  

Om water van voldoende waterkwaliteit te kunnen handhaven, is ook het zelfreinigend vermogen van 

het watersysteem van belang. Dit wordt bevorderd door rekening te houden met voldoende ruimte voor 

water, voldoende waterdiepte (streven is 1 m) en voldoende oevervegetatie (taludschuinte minimaal 

1:2 of flauwer). 

2.4.4. Riolering 

Door waterschap Rivierenland is in 2012 het document ‘Samen door één buis’ opgesteld. In deze nota 

wordt omschreven hoe waterschap en gemeenten gezamenlijk de aspecten van het rioleringsbeheer 
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aanpakken. Doel is het realiseren van een gezond en veerkrachtig watersysteem. Daarbij zijn samen-

werking en maatwerk van belang.  

Voor ruimtelijke plannen is met name van belang dat verschillende afvalstromen, met name kwalitatief, 

van elkaar gescheiden blijven. Het (huishoudelijk en industrieel) afvalwater wordt gescheiden van het 

(schone) hemelwater. Daarnaast wordt de capaciteit van het rioolstelsel en de functionele/effectieve 

werking van de AWZI zo veel mogelijk gewaarborgd door schone stromen naar het oppervlaktewater te 

leiden. Hierover wordt in vroegtijdig gezamenlijk overleg én in samenwerking door gemeente en 

waterschap aandacht aan besteed.  

2.4.5. Bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan worden A-watergangen opgenomen met de bestemming Water. De bescher-

mingszone van de watergangen wordt niet bestemd. De boezemgebieden of het winterbed krijgen de 

dubbelbestemming Waterstaat - Waterberging.  

Zowel de rioolwaterpersleiding als de bijbehorende beschermingszone krijgt de dubbelbestemming 

Leiding - Riool. 
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3. HUIDIGE SITUATIE 

3.1. Bodemopbouw 

Op basis van milieukundig en bodemkundig onderzoek uit 2002 kan worden gesteld dat de deklaag 

van het plangebied bestaat uit matig tot sterk siltige klei en zeer fijn zand. De dikte varieert van circa  

1 m tot meer dan 3 m. Vanaf ongeveer 3 m beneden maaiveld bevindt zich het eerste watervoerende 

(zand)pakket. 

In Dinoloket is binnen het plangebied één boorprofiel aanwezig. Dit bevestigt de bodemopbouw van 

het onderzoek uit 2002. In het profiel van Dinoloket, dat in de oostelijke grens is genomen, ligt het 1
e
 

watervoerend pakket op 4,5 m beneden maaiveld. Omdat dit slechts één profiel betreft lijkt het aanne-

melijk dat het 1
e
 watervoerend pakket zich op ongeveer 3 m beneden maaiveld bevindt.   

 

De huidige maaiveldhoogten variëren van ca. NAP + 2,30 m tot ca. NAP + 3,15 m. Gemiddeld ligt het 

maaiveld op een niveau van NAP + 2,60 m. 

3.2. Grondwater 

De gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) bevindt zich op 0,14 m – mv (NAP +2,46 m) en de 

gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) bevindt zich op 1,37 m – mv (NAP + 1,23 m).  

 

Uit de grondwatertrappenkaart (bron: Nationaal Georegister) blijkt het grootste deel van het plangebied 

grondwatertrap IV te omvatten. Het gaat daarbij met name om het deel van het gebied ten zuiden van 

de Bommelsekade en een gedeelte net ten noorden van deze weg. Het (zuid)oostelijk deel van het ge-

bied is geclassificeerd als grondwatertrap VI. Het noordwesten van het gebied omvat grondwatertrap 

III
a
.   

 

Op 13 locaties binnen het plangebied is in 2002 de doorlatendheid van de ondergrond gemeten om te  

bepalen of infiltratie hier mogelijk is. Daaruit blijkt dat het zandpakket onder de deklaag een doorlatend-

heid heeft variërend van 1,2 m/d tot 5,1 m/d (gemiddeld 2,9 m/d). Op basis daarvan wordt gesteld dat 

het zandpakket goed doorlatend is. Het kleipakket (deklaag) heeft een doorlatendheid van circa  

0,2 m/d à 0,5 m/d en wordt als slecht doorlatend geclassificeerd. 

3.3. Kwel / wegzijging 

Waterschap Rivierenland heeft aangegeven dat in de toekomstige situatie de kwelflux niet mag 

toenemen en dat er geen negatief effect mag optreden in de omgeving van het toekomstige 

bedrijventerrein.  

 

Concrete getallen en gegevens over de kwelflux in het gebied zijn niet bekend. Uit de kwelgebieden-

kaart van het Nationaal Georegister blijkt dat de dichtstbijzijnde metingen op ongeveer 1,5 km van het 

plangebied liggen, langs de Waal. Hier treedt een minimale kwel op. Aan de westzijde, ter hoogte van 

Gameren, zijn metingen verricht op een gelijke afstand van de rivier. Ook hier treedt minimale kwel op.  

 

Uit de zandbanenkaart van de provincie Gelderland blijkt dat ten zuiden van de Bommelsekade een 

zandige deklaag binnen 2 m-mv aanwezig te zijn.  

Het gebied ten noorden van de Bommelsekade heeft grotendeels een zanddiepte tussen de 2 en 3 m 

beneden maaiveld. Aan de westzijde van het gebied, ten noorden van de Bommelsekade, blijkt een 

zandlaag binnen 1 tot 2 m-mv aanwezig te zijn. Aan de zuidzijde van de Bommelsekade is de 

zanddiepte dieper dan 3 m beneden maaiveld.  

 

In het plangebied kan, gezien bovenstaande informatie en de verwachte invloed van de rivier, 

(minimale) kwel voorkomen. Met name in het noordelijke deel van het gebied waar de zanddiepte 

minder dan 3 m beneden maaiveld is.  
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3.4. Oppervlaktewater 

In het plangebied zijn verschillende watergangen aanwezig. Aan de oostzijde langs de Wildemanweg 

en langs de N322 loopt een brede A-watergang. Door het plangebied loopt van noordwest naar 

zuid/zuidoost een A-watergang. Deze watergang loopt, via een duiker met diameter 600 mm, onder de 

Bommelsekade door.  

Deze A-watergangen zijn belangrijke aders voor het bergen en afvoeren van water. In het gebied zijn 

ook een aantal B- en C-watergangen aanwezig.  

Aan de oostzijde van het terrein wordt het plangebied gevoed door een duiker onder de Van 

Heemstraweg. Het watersysteem is aan de westzijde door drie duikers (alle ongeveer 28 m lang met 

een diameter 800 mm) verbonden met Wildeman I. Het plangebied watert verder af op A-watergangen 

ten zuiden en zuidwesten van het gebied. 

Door het waterschap wordt in het plangebied Wildeman II een zomerpeil van NAP + 1,90 m en een 

winterpeil van NAP + 1,75 m gehanteerd. Wildeman I valt momenteel binnen een ander peilvak. Op dit 

moment is de gemeente met het waterschap in overleg over de mogelijkheid om in Wildeman I en II 

gelijke peilen te hanteren. Hierdoor verschuift de huidige peilscheiding langs de N322 naar het oosten 

van het plangebied (zie bijlage 1). 

 

Figuur 3.1: watersysteem Wildeman II 

3.5. Riolering 

Aan de Van Heemstraweg-Oost ligt een rioolgemaal van het waterschap. De persleiding afkomstig van 

dit gemaal loopt langs de noordzijde van de Van Heemstraweg-Oost. Deze ligt buiten het plangebied 

de Wildeman II.  

Aan de noordzijde van Wildeman II ligt een doorvoer voor een persleiding van rond 160 mm onder de 

weg door naar Wildeman I. In de Bommelsekade ligt een persleiding rond 63 mm van de gemeente. 

Deze laatste persleiding loopt van perceel 1145 (zie figuur 3.1) naar de Van Heemstraweg-Oost en is 

voor het afvoeren van het vuilwater van de boerenbedrijven.  

3.6. Waterkeringen en veiligheid 

In of in de directe omgeving van het plangebied ligt geen waterkering. Dus eventuele 

beschermingszones van waterkeringen zijn niet van toepassing op dit plangebied. 
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4. CONSEQUENTIES WATER EN RIOLERING  

4.1. Uitgeefbare oppervlakten 

In het Waterhuishouding- en rioleringsplan bedrijventerrein de Wildeman, opgesteld door Arcadis in 

2006, zijn kengetallen van de oppervlakten en uitgeefbare oppervlakten opgenomen. In tabel 4.1 zijn 

deze oppervlakten (kengetallen) weergegeven onder ‘Wildeman II (plangebied). De vermelde getallen 

zijn een inschatting van de uitgeefbare oppervlakken. 

 

Tabel 4.1 Oppervlakten en uitgeefbare oppervlakten Wildeman o.b.v. kengetallen Arcadis 2006 

  Wildeman II (plangebied) 

  [ha] [ha] [%] 

Bruto oppervlak 18,2 
 

100% 

Totaal uitgeefbaar 12,9 
 

71% 

Totaal dak (oppervlaktewater) 
(70% van uitgeefbaar) 

 9,0 
 

Totaal terrein (VGS) 
(30% van uitgeefbaar) 

 3,9 
 

Wegen (VGS) 2,2 
 

12% 

Halfverharding (oppervlaktewater) 0,0 
 

0% 

Groen en water 3,1 
 

17% 

 

In totaal is het te realiseren plangebied Wildeman II  is 18,2 ha groot. Daarvan is ongeveer 12,9 ha 

(71%) uitgeefbare grond. Daarvan wordt ongeveer 9,0 ha dakoppervlak (70% van de uitgeefbare 

grond) en 3,9 ha terrein (30%). Het overgebleven oppervlak bestaat voor 2,2 ha uit wegen en 3,1 ha uit 

groen en water. 

4.2. Oppervlaktewater 

In de Uitgangspuntennotitie bedrijventerrein De Wildeman (bron: Arcadis 2005) heeft Arcadis een 

inschatting gemaakt van de lengte van reeds aanwezige A-watergangen in Wildeman II. Het gaat 

daarbij om circa 2.930 m A-watergang. 

De volledige lengte aan A-watergangen binnen Wildeman II wordt behouden, dus niet gedempt (uit-

gangspunt). Mogelijk wordt een deel van de B- en C-watergangen gedempt. De gedempte watergang-

en worden gecompenseerd in nieuw te graven waterpartijen. 

4.3. Drooglegging 

Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het oppervlakte-

waterpeil liggen. Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. Ten opzichte 

van het straatpeil wordt een drooglegging van minimaal 1 m gehanteerd. 

 

Op basis van het Waterhuishoudingsplan De Wildeman (kenmerk: 110301OF6148, Arcadis 2006) 

wordt uitgegaan van een ophoging van het terrein naar NAP +3,25 m (= straatpeil). Dit betekent een 

ophoging van gemiddeld 0,65 m. De drooglegging ten opzichte van het oppervlaktewaterpeil (als 

Wildeman I en II een gelijk peil van NAP +1,85 m zp/wp krijgen) is dan 1,40 m bij zomerpeil en bij 

winterpeil. Daarmee wordt voldoende drooglegging gehaald. 
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4.4. Watercompensatie  

4.4.1. Algemene vuistregel watercompensatie 

Het waterschap hanteert regels voor de compensatie van extra verhard oppervlak. Voor elke ha nieuw 

aan te brengen verharding moet 436 m
3
 worden gecompenseerd in waterberging, waarbij de maximaal 

toelaatbare peilstijging van 30 cm bij een bui van T=10+10% gehanteerd wordt. De vuistregel bij een 

bui T=100+10% is dat per ha 664 m
3
 gecompenseerd moet worden waarbij geen inundatie mag 

optreden. 

4.4.2. Te compenseren water 

Een uitgeefbaar oppervlak van 12,9 ha én een wegoppervlak van  2,2 ha  maakt samen 15,1 ha aan 

(nieuw) extra verharding dat wordt gerealiseerd. Van dit oppervlak wordt door het waterschap 

aangenomen dat het volledig afwatert naar het oppervlaktewater. Voor de berekening van de 

watercompensatie wordt geen onderscheid gemaakt in directe afvoer naar oppervlaktewater of via een 

Verbeterd Gescheiden Stelsel (VGS).  

De nieuw verharde oppervlakken (totaal 15,1 ha) worden gecompenseerd (T=10+10%)  met (15,1 * 

436 =) 6.584 m
3 
extra waterberging. Gelet op de maximaal toelaatbare peilstijging van 30 cm, komt dit 

neer op het realiseren van 21.945 m
2
 watergang; ofwel 2,2 ha.  

Na omrekenen vanuit het Waterhuishouding- en rioleringsplan bedrijventerrein de Wildeman kan wor-

den gesteld dat er rekening is gehouden met ongeveer 3,1 ha groen en water. Het te compenseren 

wateroppervlak past binnen dit berekende areaal. 

 

Bij een T=100+10% mag geen inundatie optreden. De maximale peilstijging is, gelet op de 

drooglegging na realisatie, daardoor 1,40 m (zie paragraaf 4.3). Indien 21.945 m
2 
watergang wordt 

aangelegd ontstaat 30.723 m
3
 waterberging voor een bui van T=100+10%. Bij een vuistregel van 664 

m
3
 per ha is deze berging voldoende om (30.723 / 664 =) 46,3 ha verharding te compenseren. Ruim 

voldoende voor de beoogde 15,1 ha verharding bij Wildeman II. Verwacht mag worden dat de 

(minimale) kwel die voor kan komen in het gebied, gezien de drooglegging, niet tot inundatie leidt. 

4.4.3. Compensatiekeuze water 

Zoals omschreven in hoofdstuk 2 geeft het waterschap voorkeur aan het vasthouden (riolering, infil-

tratie) en bergen van water binnen het plangebied. Infiltreren in het plangebied wordt niet gezien als 

optie (gelet op doorlatendheid van de deklaag en de minimale kwelintensiteit).  

Voor het compenseren van de verharde oppervlakken wordt uitgegaan van het aanbrengen van extra 

wateroppervlak in het bestaande watersysteem van het plangebied én het graven van nieuwe water-

gangen en -partijen.  

4.4.4. Realisatie nieuwe watergangen 

Op basis van de door Arcadis berekende lengte aan A-watergangen (2.930 m) is, bij compensatie in de 

huidige A-watergangen, ongeveer 8 m extra breedte nodig. Omdat een dergelijke verbreding niet wen-

selijk lijkt, wordt aanbevolen om naast het verbreden van de huidige A-watergangen, nieuwe water-

gangen of -partijen te realiseren.  

 

Langs oppervlaktewater moet rekening worden gehouden met een beschermingszone (stroken) langs 

het water. Vanaf deze stroken vindt het onderhoud plaats. De breedte van de strook is bij A-water-

gangen 4 m en bij B-watergangen 1 m, aan beide zijden van de watergang. Er mag vanuit worden ge-

gaan dat de watergangen een A-status krijgen. Als er hoge hekwerken en gebouwen worden 

gerealiseerd langs de A-watergang dan geeft het waterschap de voorkeur aan een strook van 5 m. Dit 

heeft te maken met de beschikbare vrije werkruimte. 
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Watergangen met een maximale bovenbreedte van 8 m kunnen vanaf één zijde worden onderhouden. 

Dit heeft als voordeel dat aan één zijde een smallere strook mogelijk is (in overleg met het water-

schap). Het dempen van watergangen moet 1-op-1 gecompenseerd worden. 

 

Een realisatievoorbeeld: 

Als de bestaande A-watergangen met 3 m (aanname) worden verbreed (2.930 m * 3 m = 8.790 m
2
) 

blijft nog een opgave van 13.155 m
2
 over. Bij het nieuw graven van watergangen met een maximale 

bovenbreedte van 8 m komt dit neer op ongeveer 1.644 m te graven water. In dit voorbeeld is geen 

rekening gehouden met compensatie van mogelijk gedempt oppervlaktewater. 

4.5. Waterkwaliteit 

Het zelfreinigend vermogen van het watersysteem is van belang om water met een voldoende kwaliteit 

te krijgen. Dit wordt bevorderd door rekening te houden met de uitgangspunten van het waterschap: 

 voldoende ruimte voor water.  

 voldoende waterdiepte (streven 1 m).  

 voldoende oevervegetatie (taludschuinte minimaal 1:2 of flauwer). 

Hier wordt in het stedenbouwkundigplan rekening mee gehouden.  

 

Vanuit de watertoets worden geen verplichtingen opgegeven om taluds natuurvriendelijk aan te 

brengen. 

4.6. Riolering (waterkwaliteit) 

Voor de terreinen en wegen wordt een verbeterd gescheiden (VGS) stelsel gehanteerd. De first-flush 

wordt via het gemaal naar de AWZI geleid. Het overige afstromend regenwater wordt naar het 

oppervlaktewater geleid. 

De dakoppervlakken van het bedrijventerrein wateren rechtstreeks af op het oppervlaktewater.  

In het bestemmingsplan wordt opgenomen dat er bedrijven tot en met ‘categorie 4.2 bedrijven’ 

toegelaten worden. 
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5. CONCLUSIE 

5.1. Watercompensatie  

In totaal watert 15,1 ha af naar het oppervlaktewater. De daken wateren direct af op oppervlaktewater, 

de wegen en terreinen via het verbeterd gescheiden stelsel (VGS). Dit verhard oppervlak moet 

gecompenseerd worden met  6.584 m
3 
extra waterberging. Gelet op de toelaatbare peilstijging van  

30 cm komt dit neer op het realiseren van 21.945 m
2
 watergang bij een bui van T=10+10%.  Door de 

aanwezige drooglegging wordt ruimschoots voldaan aan de regel dat bij een T=100+10% bui geen 

inundatie mag optreden. 

 

Voor het compenseren wordt uitgegaan van het verbreden van de bestaande watergangen en/of het 

aanbrengen van extra wateroppervlak in het plangebied.  

5.2. Waterkwaliteit 

Om het water van voldoende waterkwaliteit te laten zijn, wordt rekening gehouden met voldoende 

ruimte voor water, voldoende waterdiepte 1 m en voldoende oevervegetatie taludschuinte minimaal 1:2 

of flauwer. Natuurvriendelijke oevers zijn geen verplichting vanuit de watertoets.
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BIJLAGE 1 
 

Figuur met voorgestelde peilwijziging 
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Uitgangspuntennotit ie  digitale watertoets waterschap Rivierenland  
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Uitgangspuntennotitie waterschap Rivierenland 

 

U heeft een digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze 

toets volgt u de normale watertoetsprocedure. Dit betekent dat er nader overleg plaats moet vinden 

met waterschap Rivierenland. Als start voor dit overleg ontvangt u deze uitgangspuntennotitie die 

automatisch is opgesteld met de door u ingevulde antwoorden op vragen en het door u ingetekende 

plangebied. De notitie bevat de voor uw plan relevante waterhuishoudkundige uitgangspunten en 

randvoorwaarden van Waterschap Rivierenland. Deze notitie kunt u gebruiken bij het ruimtelijk laten 

meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van een waterhuishoudkundige onderbouwing van 

uw plan. Voor overleg kunt u contact opnemen met de accountmanager van waterschap Rivierenland. 

Contactinformatie staat aan het einde van deze uitgangspuntennotitie. 

 

LET OP: het is mogelijk dat uw plan op basis van alleen het oppervlak van het plangebied in de 

normale procedure terecht is gekomen. Is dit het geval en worden er in deze notitie 

geen aandachtspunten aangereikt, dan is overleg met de accountmanager niet nodig. Uw plan is dan 

niet relevant voor de belangen van het waterschap (watertoetsadvies). 

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het 

plangebied. 

Beleid waterschap Rivierenland 

Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 “Koers houden, kansen 

benutten” bepalend voor het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied 

en het omvat alle watertaken van het waterschap: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en 

waterketen. Daarnaast beschikt waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor 

waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op 

watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig 

zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de 

beleidsregels. 

Veiligheid 

In het plangebied is geen kern en beschermingszone van een waterkering gelegen. 

Grondwater (algemeen) 

Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde grondwaterstand. De drooglegging van het 

gebied is hiervoor medebepalend. Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of 

het bouwpeil boven het oppervlaktewaterpeil liggen. Doorgaans geldt voor het maaiveld een 

drooglegging van 0,70 m, voor het straatpeil een drooglegging van 1 m en voor het bouwpeil een 

drooglegging van 1,3 m.  

Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. In gebieden waar 

grondwateroverlast bekend is of gebieden met hoge grondwaterstanden adviseren wij om hier nader 

onderzoek naar te doen. Bij hoge rivierwaterstanden kunnen gebieden gelegen nabij de rivieren 

overlast ondervinden van kwel. Eventuele maatregelen zijn het ophogen van het maaiveld of 

kruipruimteloos bouwen.  

 

Waterberging 

Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar watergangen. Om 

te voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat, is de aanleg van extra waterberging van belang. Zo 

wordt het verlies van berging in de bodem gecompenseerd. Het waterschap hecht groot belang aan 

het zo veel mogelijk in stand houden van en compenseren in open water als onderdeel van het 

watersysteem. 
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Voor plannen van particulieren met meer dan 500 m² toename verharding in stedelijk gebied en meer 

dan 1500 m² toename verharding in landelijk gebied is compenserende waterberging nodig. De eerste 

500 m² respectievelijk 1500 m² van een plan zijn eenmalig vrijgesteld van compensatie. Om te 

voorkomen dat individuele bewoners voor kleine voorzieningen zoals serres, tuinschuurtjes, enkele 

woning, etc., moeten compenseren geldt deze eenmalige vrijstelling van de compensatieplicht (voor 

kleinere oppervlakten hoeft dus niet te worden gecompenseerd, bij grotere oppervlakten mogen de 

vrijgestelde oppervlakten daarop in mindering worden gebracht). Deze eenmalige vrijstelling van de 

compensatieplicht is niet van toepassing voor ontwikkelaars/overheden en bedrijven.  

De benodigde ruimte voor waterberging wordt berekend op basis van maatgevende regenbuien, de 

toename aan verhard oppervlak en de maximaal toelaatbare peilstijging in de watergangen. Voor 

plannen met een toename aan verharding kan de vuistregel van 436 m³ per ha verharding worden 

gebruikt bij bui T=10+10% en 664 m³ bij bui T=100+10%, mits er geen complicerende zaken als kwel 

aan de orde zijn.  

De maximaal toelaatbare peilstijging bij bui T=10+10% bedraagt 0,30 m in het beheergebied van 

waterschap Rivierenland. Alleen in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden geldt een maximaal 

toelaatbare peilstijging van 0,20 m vanwege de beperkte drooglegging in het gebied. Bij een bui 

T=100+10% mag geen inundatie optreden. De maatgevende afvoer is 1,5 l/s/ha. 

In stedelijk gebied kan de waterberging eventueel ook worden geregeld via een waterbergingsbank 

(indien beschikbaar). Plannen met een toename van het verhard oppervlak in stedelijk gebied tot  

1500 m2 komen hiervoor in aanmerking. 

Voorkeursvolgorde aanleg watercompensatie 

Bij de keuze van het soort bergingsvoorziening hanteert het waterschap de trits vasthouden-bergen-

afvoeren. In aansluiting hierop hanteert het waterschap de volgende voorkeursvolgorde: 

 Hemelwater vasthouden door hergebruik of infiltratie  

 Hemelwater bergen in open water (of droogvallende watergang) 

 Hemelwater bergen in kunstmatige bergingsvoorzieningen (wadi, bassins, kratten, kelders). 

Bij de aanleg van nieuw water in het plangebied wordt bij voorkeur zo veel mogelijk aangesloten op de 

bestaande waterstructuur. Bij aanleg of aanpassing van watergangen is het van belang rekening te 

houden met de bereikbaarheid voor onderhoud, in- en uitlaatplaatsen voor maaiboten en 

opslagmogelijkheden voor slootvuil en kroos 

Watergangen 

Binnen het plangebied ligt een A-watergang. Binnen het plangebied ligt een beschermingszone van 

een A-watergang. Binnen het plangebied ligt een B-watergang of een beschermingszone van een B-

watergang.    

  

Werkzaamheden in de watergang of de bijbehorende beschermingszone zijn vergunnings- en of 

meldingsplichtig omdat deze invloed hebben op de water aan- en afvoer, de waterberging of het 

onderhoud.  Een onderhoudsstrook is een obstakelvrije strook die als beschermingszone in de legger 

is aangewezen. Met deze zone wordt handmatig en/of machinaal onderhoud van de watergang vanaf 

de kant mogelijk gemaakt. Voor A-watergangen is die strook 4 m breed (in de Alblasserwaard en 

Vijfheerenlanden en in het Land van Heusden en Altena geldt een breedte van 5 m), gemeten uit de 

insteek. Voor B-watergangen is de strook 1 m breed. C-watergangen hebben geen beschermingszone. 

Verbeelding 

Op de Verbeelding van het bestemmingsplan worden A-watergangen opgenomen met de bestemming 

Water. De beschermingszone van de watergangen wordt niet bestemd. De boezemgebieden of het 

winterbed krijgen de dubbelbestemming Waterstaat - Waterberging.  

Specifieke activiteiten 

Bepaalde activiteiten kunnen leiden tot verontreiniging van het oppervlaktewater. Hierbij gaat het 
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bijvoorbeeld om de aanleg van glastuinbouw, fruitteelt, akkerbouw, veehouderijen, pot- en 

containerteelt, zandwinlocaties, tankstations en grote infrastructurele werken. Ook een begraafplaats 

valt hieronder. Voor bepaalde lozingen van verontreinigd hemelwater is op grond van de Waterwet een 

vergunning noodzakelijk. In sommige gevallen kan met een melding worden volstaan.  

 

Riolering en zuiveringswerken 

Het rioolstelsel valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U kunt met uw gemeente contact 

opnemen voor het aansluiten van (nieuwe) woningen en bedrijven. 

In of nabij het plangebied ligt een rioolwaterpersleiding van het waterschap. Op of rondom de gronden, 

waar een rioolwatertransportleiding ligt, mag in principe niet worden gebouwd. Er is meestal sprake 

van een beschermingszone met zakelijk recht. De exacte ligging en afmetingen van de zone kunt u 

opvragen bij het waterschap.  

Verbeelding 

Op de Verbeelding van het bestemmingsplan dient zowel de rioolwaterpersleiding als de bijbehorende 

beschermingszone de dubbelbestemming Leiding - Riool te krijgen. 

Vervolgtraject 

Voor het verdere proces is het van belang om de accountmanager van het waterschap te betrekken bij 

het plan en rekening te houden met de in dit document aangegeven uitgangspunten en adviezen. Wij 

verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid. 

Accountmanager Zaltbommel 

Grit van Dinter 

telefoon: 0344-649426 

e-mailadres: g.van.dinter@wsrl.nl 

© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website 

http://www.dewatertoets.nl// op basis van door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de 

door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft een geldigheid van 2 jaar. 

 

 

 

http://www.dewatertoets.nl/
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1. INLEIDING 
 

1.1 Aanleiding van het vooronderzoek 
De aanleiding tot het uitvoeren van een vooronderzoek naar mogelijk aanwezige Conventionele 

Explosieven (CE) voor het project Wildeman II vloeit voort uit het voornemen tot het uitvoeren 
van werkzaamheden in het projectgebied en het vermoeden van de mogelijke aanwezigheid van 

CE in de bodem. 
 

De gemeente Zaltbommel is gestart met het maken van een bestemmingsplan voor het tweede 

gedeelte van bedrijventerrein De Wildeman 2. Doordat er veel vraag is naar bedrijvenlocaties 
langs de A2 is besloten om het zestien hectare grote terrein te ontwikkelen. Bedrijven die 

interesse getoond hebben zitten vooral in de hoek van transporteurs en logistieke bedrijven. Dit is 
deels een gevolg van de activiteiten van de Logistieke Hotspot Rivierenland. Daarnaast heeft 

Zaltbommel ook diverse contacten met Aziatische bedrijven die een Europese vestiging in 

Zaltbommel willen. 
 

Er zullen binnen het projectgebied diverse (grond)werkzaamheden gaan plaatsvinden. Indien er 
zich CE in de bodem bevinden, is dat een risico in het kader van de Openbare Veiligheid. Daarbij 

kan stagnatie van de werkzaamheden aanzienlijke kostenverhogingen tot gevolg hebben. Het is 
van belang om duidelijkheid te krijgen over de aard en omvang van de situatie aangaande CE ten 

einde de veiligheid van personeel en (directe) omgeving tijdens de realisatiefase op een 

verantwoorde wijze te kunnen waarborgen. 
 

Om inzicht te krijgen in de mogelijke risico’s heeft de Gemeente Zaltbommel opdracht verleend tot 
het uitvoeren van een vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van CE of delen daarvan 

binnen het projectgebied. 

 
1.2 Omschrijving en doelstelling van de opdracht 

Het doel van een vooronderzoek is beoordelen of er indicaties zijn dat binnen het projectgebied 
CE aanwezig zijn, en zo ja, om het van CE verdachte gebied in horizontale en verticale dimensies 

af te bakenen. De classificatie “verdacht” wordt gegeven indien er een vermoeden bestaat van de 

aanwezigheid van CE, welke na de Tweede Wereldoorlog (WOII) in de bodem zijn achtergebleven 
en dit vermoeden met geverifieerd feitenmateriaal onderbouwd kan worden. De classificatie 

“onverdacht” wordt gegeven indien onvoldoende feitelijke onderbouwing bestaat om dit 
vermoeden te concluderen. 
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1.3 Begrenzing van het onderzoeksgebied 

Teneinde een gefundeerde uitspraak te kunnen doen omtrent de mogelijke aanwezigheid van CE 
in het projectgebied is door ons een uitgebreider onderzoeksgebied geformuleerd. Hierbij hebben 

wij een straal van 200 meter rondom het projectgebied gehanteerd. 

 

Afbeelding: Plattegrond waarop het projectgebied in rood  is weergegeven. Het onderzoeksgebied is aangegeven met een 
blauwe lijn (straal van 200 m. rond het projectgebied).  
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1.4 Werkwijze 

In het vooronderzoek wordt onderscheid gemaakt in de volgende onderdelen: 
- inventarisatie van bronnenmateriaal; 

- beoordelen en evalueren van bronnenmateriaal; 

- rapportage en CE bodembelastingkaart. 
 

Het bronnenonderzoek vindt plaats op basis van een inventarisatie van: 
- gebeurtenis/informatie die een aanwijzing vormt dat het onderzoeksgebied, of een gedeelte 

daarvan, verdacht is op de aanwezigheid van CE (indicaties); 

- gebeurtenis/informatie die een aanwijzing vormt dat het verdacht gebied, of een gedeelte 
daarvan, als onverdacht kan worden aangemerkt (contra-indicatie). 

 
Van contra-indicaties is sprake indien er in het projectgebied gerichte opsporing van CE heeft 

plaatsgevonden of dat grondwerkzaamheden binnen het verdachte gebied hebben 
plaatsgevonden waarbij grond tot ten minste de maximale penetratiediepte is ontgraven en 

afgevoerd. 

 
De indicaties en contra-indicaties uit het bronnenonderzoek worden beoordeeld en op basis 

daarvan wordt gemotiveerd vastgesteld: 
- of er sprake is van een CE verdacht gebied, en zo ja; 

- de (sub)soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van vermoedelijke CE; 

- horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied. 
 

Eindresultaat is een rapportage en een bijbehorende CE bodembelastingkaart (GIS). 
 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving zijnde het WSCS-OCE: 

2012, versie 1. 
 

1.5 Verantwoording 
Het vooronderzoek is uitgevoerd door historisch onderzoeker de heer J.D. van Boeijen MSc, in 

samenspraak met en onder verantwoording van de heer ing. H.J.A. van de Vleuten, manager van 
Bodac B.V. 
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2. INVENTARISATIE BRONNENMATERIAAL 
 

2.1 Inleiding 
Conform WSCS-OCE: 2012, versie 1 dienen ten minste de in de onderstaande tabel weergegeven 

verplichte bronnen te worden geraadpleegd. Indien noodzakelijk worden ook aanvullende bronnen  
geraadpleegd. In de rapportage wordt gemotiveerd waarom een aanvullende bron wel/niet 

geraadpleegd is. Het inventariseren van bronnenmateriaal wordt op een eenduidige wijze 

gedocumenteerd, zodanig dat gebruikte bronnen te herleiden zijn door een derde partij. De 
indicaties en contra-indicaties uit het bronnenonderzoek worden beoordeeld in Hoofdstuk 3. 
 

Bron Verplicht Aanvullend Geraadpleegd 

Literatuur X  X 

Gemeentelijk en provinciaal archief X  X 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie 
(NIMH) 

 X  

Nederlands Instituut voor 
oorlogsdocumentatie (NIOD) 

 X  

Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) X        X 

Luchtfotocollectie Bibliotheek Wageningen 
Universiteit 

X              X 

Luchtfotocollectie Topografische Dienst 
(Zwolle) 

X        X 

Luchtfotocollectie The Aerial Reconnaissance 
Archives 

 X  

The National Archives (Londen)  X X 

Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg  X  

The National Archives (Washington DC)  X  

Getuigen  X  
Tabel: overzicht verplichte en aanvullende bronnen 

 

2.2 In het verleden uitgevoerd onderzoek naar de aanwezigheid van CE 

In 2012 heeft Bodac in opdracht van de gemeente Zaltbommel en de provincie Gelderland een 
historisch onderzoek uitgevoerd voor het project N332.1 Dit onderzoeksgebied ligt ten westen van 

het onderhavige projectgebied. De informatie die is verzameld ten behoeve van dat onderzoek is 
gebruikt bij het opstellen van voorliggende rapportage. 

 

Voor zover bekend hebben in het verleden geen gerichte opsporingswerkzaamheden 
plaatsgevonden in het projectgebied. 

  

                                                      
 
1 Bodac BV. “Vooronderzoek Conventionele Explosieven N322 Zaltbommel” Projectnummer 2029 (18-9-2012). 
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2.3 Literatuur 

Aan de start van het bronnenonderzoek wordt op basis van literatuuronderzoek een lijst opgesteld 
met oorlogshandelingen die relevant zijn voor de mogelijke aanwezigheid van CE in het 

onderzoeksgebied (indicaties). Deze lijst bevat tevens een verwijzing naar de datums waarop de 

oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden. Deze informatie wordt geanalyseerd in paragraaf 3.2 
Literatuur. 
 

Auteur Titel Plaats + datum 
 

Alphen, J. van en J. van 
Voorthuizen, 

De Bommelerwaard 1939-1945 Zaltbommel 1983 

Bragt, W. Dagboek G.J. van Voorden evacuatie sept. ’44 – 
mei ’45. 

Kerkwijk 1994 

Keser, H. Verduisterde jaren. Een wandeling door Bommel 
tussen 1940 en 1945 

Zaltbommel 1995 

Kooman, C. Zaltbommel 1942-1945. Een gemeente onder 
nationaal-socialistisch bestuur. 

Zaltbommel 2008 

Santen, H.P. van Dagboek september 1938 – januari 1946. In: 
Tussen Voorn en Loevestein, maart 1995 

Zaltbommel 1995 

Santen, P. van Vliegtuigaanvallen op de Rijksweg. In: Vertel nog 
eens…: Bommelerwaardse herinneringen.  

Zaltbommel 1996 (73-
75) 

Studiegroep Luchtoorlog 
1939-1945 (SGLO) 

Verliesregister 1939-1945. Alle militaire 
vliegtuigverliezen in Nederland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 

Den Haag, 2008 

Werken, C. van  Bange dagen voor Nederland & Oranje Wijk en Aalburg 1984 

Zwanenburg, G.J. En nooit was het stil… Kroniek van een luchtoorlog Den Haag, 1990 
Tabel: geraadpleegde literatuur en websites 
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2.4 Gemeentelijk en provinciaal archief 

Het onderzoeksgebied is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Zaltbommel. Ten tijde van 
de Tweede Wereldoorlog was Zaltbommel een zelfstandige gemeente. Het archief van de 

gemeente Zaltbommel is ondergebracht binnen de collectie van het Streekarchief 

Bommelerwaard. In dit archief zijn de onderstaande dossiers geraadpleegd. Tevens is in het 
archief gezocht naar relevante naoorlogse ontwikkelingen. Deze informatie wordt geanalyseerd in 

paragraaf 3.3 Gemeentelijk en provinciaal archief. 
 

Inv. nummer Dossier 

18/134 Stukken betreffende het herstel van oorlogsschade aan eigendommen van het gas- en 
waterleidingsbedrijf, 1940-1957, 1 omslag 

18/784-18/785 Stukken betreffende de financiëring van het herstel van oorlogsschade aan gemeente-
eigendommen, geordend per straat of naam van het eigendom, 1943-1959 

18/2353 
 

Stukken betreffende het verlenen van vergoedingen voor oorlogsschade, 1940-1945, 1 
omslag 

18/2354 
 

Stukken betreffende de vergoeding voor wederopbouwwerkzaamheden, 1945-1956, 1 
omslag 

18/2355 Staat van de gelede oorlogsschade aan gebouwen in de Bommelerwaard, 1948, 1 stuk 

18/2446 
 

Stukken betreffende maatregelen tot het handhaven van de openbare orde, 1940-
1945, 1 omslag 

18/2475 
 

Stukken betreffende het in bezit hebben, de inlevering en vernietiging van wapens en 
munitie, 1939-1946, 1 omslag 

18/2576 
 

Stukken betreffende de begraving van Nederlandse en Duitse militairen, 1940-1956, 1 
omslag 

18/2779 Stukken betreffende het opruimen van niet-ontplofte munitie, 1940-1951, 1 omslag 

18/2780 Stukken betreffende het opruimen van militaire werken, 1945-1949, 1 omslag 

18/2830 
 

Brief van de burgemeester over het opblazen van de bruggen bij Zaltbommel in mei 
1940, 1942, 1 stuk 

18/3166 
 

Stukken betreffende de tijdens de Tweede Wereldoorlog nabij Zatbommel 
neergestortte vliegtuigen en hun bemanningen, 1940-1948, 1 omslag 

18/3234 
 

Register houdende gegevens over opgemaakte processenverbaal aangelegd door de 
gemeente en na 1941 bijgehouden door de rijkspolitie, 1924-1944, 1946-1952, 1 band 

Tabel: geraadpleegde archieven Streekarchief Bommelerwaard (inventaris 18. Archief van de gemeente Zaltbommel 1929-
1960) 

 

2.5 Archief Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) 
Munitieruimingen 1971-heden 

In 1971 heeft de EOD de taak voor het ruimen van aangetroffen CE van de Hulpverleningsdienst 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken overgenomen. Pas vanaf die tijd zijn alle meldingen 

van aangetroffen/geruimde CE bijgehouden. Tot 1990 werden deze meldingen MORA’s genoemd 

(Melding Opdracht Ruimrapportage Afdoening). Na 1990 werden deze meldingen WO’s 
(Werkopdrachten) of UO’s (Uitvoeringsopdrachten) genoemd. 

 
Bij het raadplegen van het archief van de Explosieven Opruimings Dienst Defensie wordt in eerste 

instantie de database met meldingen van aangetroffen CE geraadpleegd. Indien in de database 

indicaties voor de aanwezigheid van CE worden aangetroffen, wordt vervolgens de collectie 
MORA’s/UO’s te Rijswijk geraadpleegd. 

 
De bij de EOD opgevraagde gegevens worden geanalyseerd in paragraaf 3.4 Archief Explosieven 

Opruimingsdienst Defensie (EOD). 
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2.6 Luchtfotocollecties 

In Nederland zijn twee archieven die samen een vrij complete collectie beheren van relevante 
luchtfoto’s die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gemaakt door zowel de Britse als Amerikaanse 

luchtmacht. Een deel van deze luchtfotocollectie bevindt zich in de afdeling Speciale Collecties, 

Bibliotheek Wageningen UR te Wageningen. Het andere deel bevindt zich in de collectie van het 
Kadaster Geo-informatie te Zwolle. Luchtfoto's uit beide archieven worden geleverd via Dotkadata. 

In Schotland bevindt zich een omvangrijke collectie luchtfoto’s bij The Aerial Reconnaissance 
Archives (TARA), Edinburgh. De Luftbilddatenbank Dr. Carls GmbH te Estenfeld (Duitsland) 

beschikt over een database met gegevens uit al deze archieven. 

 
De beschikbare luchtfoto’s betreffende de data waarop de oorlogshandelingen hebben 

plaatsgevonden zijn door ons geïnventariseerd. Daaruit zijn de bruikbare luchtfoto’s geselecteerd. 
Bij de selectie van luchtfoto’s wordt rekening gehouden met: opnamedatum in relatie tot 

oorlogshandelingen, kwaliteit van het fotobeeld en de schaal. 
 

Indien er indicaties zijn voor de aanwezigheid van CE, worden tevens luchtfoto’s en/of 

satellietbeelden verzameld met dekking van het onderzoeksgebied uit de naoorlogse periode. 
Deze worden vergeleken met de luchtfoto’s uit het tijdvak 1940-1945, met als doel te 

inventariseren welke naoorlogse ontwikkelingen in het onderzoeksgebied hebben plaatsgevonden 
waarbij grond is geroerd of verzet. 

 

De luchtfotoarchieven in Schotland (The Aerial Reconnaissance Archives, Edinburgh) en Duitsland 
(Luftbilddatenbank Dr. Carls GmbH te Estenfeld (Duitsland) zijn voor dit onderzoek niet 

geraadpleegd, omdat de Nederlandse archieven voldoende informatie hebben opgeleverd. 
 

In paragraaf 3.5 Luchtfotocollecties worden de geselecteerde luchtfoto’s geïnterpreteerd op 

schade aan het landschap als gevolg van oorlogshandelingen en de aanwezigheid van militaire 
werken. 

 
Inv. nummer Herkomst Datum Kwaliteit Relevantie 

016_03_3088 Dotkadata 16-04-1945 Goed Goed 

016_04_4088 Dotkadata 16-04-1945 Goed Goed 

Tabel: geselecteerde luchtfoto's 
 

2.7 The National Archives Londen/Kadaster te Zwolle 
Wij beschikken over Operations Record Books van de geallieerde luchtmacht, waarin alle bekende 

geallieerde luchtaanvallen zijn opgetekend. Deze gegevens zijn afkomstig uit The National 
Archives (TNA) in Kew-Londen. 

Van het onderzoeksgebied zijn de onderstaande Operations Record Books aangetroffen. Deze 

informatie wordt geanalyseerd in paragraaf 3.6 The National Archives Londen/Kadaster. 
 

Inv. nummer Eenheid Tijdsperiode 

AIR 37-715 2nd Tactical Airforce Sep.1944 - mei 1945 
Tabel: geraadpleegde stukken The National Archives (Londen) 

 
Bij de afdeling GEO-informatie van het kadaster te Zwolle hebben wij twee geallieerde stafkaarten 

besteld. Op deze stafkaarten is het onderzoeksgebied te zien zoals het was ten tijde van de 

Tweede Wereldoorlog. Deze stafkaarten wordt door ons tevens gebruikt om oorlogshandelingen 
uit de geallieerde War Diaries en Operations Record Books te analyseren aan de hand van het 

destijds gebruikte coördinaatsysteem. In sommige gevallen zijn zelfs kaarten beschikbaar met 
daarop aantekeningen van tankgrachten, loopgraven, mijnenvelden en geschutposities en/of 

artilleriedoelen. Dit is op deze kaarten echter niet het geval. 
 

Inv. nummer Omschrijving Herkomst Tijdsperiode 

Sheet 10 N.E. Heusden Kadaster Geo-informatie Zwolle 1944 

Sheet 11 N.W. Kerkdriel Kadaster Geo-informatie Zwolle 1944 
Tabel: geraadpleegde stafkaarten 
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2.8 Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 

Voor dit onderzoek is de collectie "Duitse verdedigingswerken in Nederland en rapporten van het 
Bureau Inlichtingen te Londen (1940-1945)" met collectienummer 575 van het NIMH niet 

geraadpleegd, aangezien er geen indicaties zijn dat Duitse militaire werken in het 

onderzoeksgebied aanwezig waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
 

Voor dit onderzoek is de collectie “gevechtsverslagen en rapporten mei 1940” met 
collectienummer 409 van het NIMH niet geraadpleegd, aangezien er geen indicaties zijn dat er 

grondgevechten hebben plaatsgevonden in het onderzoeksgebied in de periode mei 1940. 

 
2.9 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) 

De literatuurcollectie van het NIOD is door ons niet geraadpleegd, aangezien voldoende informatie 
aanwezig is om een totaalbeeld te vormen van de oorlogshandelingen in het onderzoeksgebied. 
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3. BEOORDELEN EN EVALUEREN BRONNENMATERIAAL 
 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de indicaties en contra-indicaties uit het bronnenonderzoek beoordeeld 

en op basis daarvan wordt gemotiveerd vastgesteld: 
- of er sprake is van een CE verdacht gebied, en zo ja; 

- de (sub)soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van vermoedelijke CE; 
- horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied. 

 

Per bron zal onderstaand een analyse van het verkregen feitenmateriaal plaatsvinden. Tevens zijn 
de bevindingen weergegeven op de CE bodembelastingkaart in bijlage 1. 

 
3.2 Literatuur 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de relevante oorlogshandelingen in de 

omgeving van Zaltbommel en de invloed hiervan voor de mogelijke aanwezigheid van CE in het 
projectgebied.  

 
Datum 
 

Oorlogshandeling/gebeurtenis Mogelijk 
aanwezige CE in 
projectgebied 

7-12-1940 Bombardement spoorbrug Buiten 
projectgebied 

15-11-1944 Granaten in de stad geschoten. Het huis van Johan van der 
Hijden en weduwe Kaasjager en van Beekmans in de 
Oenselschestraat zijn in duigen geschoten. En op 4 november 
zijn weer granaten gevallen in de Nonnenstraat, vele huizen 
beschadigd. Een granaat viel juist op de hoek Karstraat en 
Nonnenstraat en nog enige andere in het huis van Van Gelder 
in de Weeshof en nog meer in de omgeving. 

Idem 

2-1-1945 Engelse vliegtuigen werpen bommen op het veer alhier en op 
de werf. Enkele burgers gewond en een Engels vliegtuig stort 
omlaag en komt terecht bij de scheepswerf. 

Idem 

15-1-1945 Alle inwoners van de Maasdorpen moeten vluchten en 
evacueren daar de Engelse en Amerikanen het vol granaten 
schieten. 

Idem 

16-1-1945 De kleine of Gasthuistoren moet voor de Duitse legerleiding 
afgebroken worden, anders moet hij springen. De grote toren is 
vol met springstof en zal als het nodig is de lucht in vliegen. In 
de grote kerk liggen nu mijnen en een bord met doodskop er 
op en met opschrift "Mijnen" staat op de kerkdeur. De 
schoorsteen van de wasserij is in de lucht gevlogen. De beide 
grote spoorbruggen liggen nu aan stukken in de Waal welke 
door de Duitse Weermacht zijn opgeblazen. 

Idem 

7-2-1945 In de wallen zijn de soldaten geschut aan het zetten, ook aan 
de Stadsdijk zet men weer kanonnen. Treffer in het huis van T. 
Wagemans, kleermaker in de Boschstraat.   

Idem 

16-2-1945 De granaten van de Engelsen die gemunt zijn op een zender 
die de vijand hier geplaatst heeft, naar men zegt, komen op de 
stad. Heden vallen twee treffers in het huis van de kruidenier 
Martinus van Maaren, hoek Boschstraat - Omhoeken. 
Hedenmiddag een treffer in het huis van T. Wagemans, 

kleermaker in de Boschstraat.   

Idem 

17-2-1945 Heden een voltreffer op het huis van H. van Diggelen, hoek 
Boschstraat - Nieuwstraat, waarbij de herbergier Jan Jansen de 
dood vindt. Zijn hoofd vloog hier half bij af. Het huis van de 
heer Pannekoek aan de Stationsweg, door Duitsers bewoond, 
krijgt ook een granaat. Enkelen dood, enkelen gewond. Weer 
een granaat op het kruispunt Singel - Stationsweg, waarbij de 
81-jarige Van Geffen, die uit Ammerzoden kwam, het leven liet. 

Idem 

18-2-1945 Een granaat vliegt in het weeshuis hedenmiddag, waar ouden 
van dagen zitten. Zes gewonden. Hedenmiddag half vijf vallen 

Idem 
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drie granaten op de Nieuwstraat. Hierbij sterven Wouter van 

Gelder en Willem Hendriks, in de wandeling genoemd de 
"Stotteraar".  

19-2-1945 Hedenmorgen half tien valt een granaat bij het huis van 
Rombeek tegenover de smederij van Willemse op de 
Nonnenstraat. Rombeek sterft door verwonding. Hedenmiddag 
half twee slaat een granaat in het huis van Van Tuil de 
kolenhandel, tegenover de Spiesmakerstraat. Hijzelf gedood, 
een vrouw die te gast was en een kind van zijn broer. 

Idem 

20-2-1945 Deze nacht vallen op vele plaatsen in de stad granaten. Een 
aan de jodenkerk, welke een vrouw doodt die in het Nut was. 
burgers.  

Idem 

10-3-1945 Af en toe vallen nog granaten hier buiten de stad. In Bruchem 
zes doden en twee gewonden, in Ammerzoden en Hedel ook 
veel doden en gewonden. Gameren tien doden, elf gewonden. 
Haaften zes doden, Waardenburg negen doden vijf gewonden. 
Aalst vijf doden drie gewonden. Gameren nog heden twee 
gedood. 

Idem 

14-5-1945 De gevangenen die in het weeshuis zijn opgesloten moeten nu 
gaan werken op de Steenweg en in het veld. Des avonds 
komen zij tussen de wachten weer naar de stad. Zij maken nu 
de voormalige stellingen weer dicht op de stadsdijk en de 
loopgraven die in het plantsoen zijn gegraven. 

Idem 

4-6-1945 Heden zijn de Duitse krijgsgevangenen bezig onder bewaking 
de mijnen op te ruimen die overal zijn neergelegd. 

Idem 

17-7-1945 De zoon van Jansen uit de Klomp en een van Scheffers en een 
van Opijnen spelen met een gevonden bom, waarbij de zoon 
van Jansen de dood vindt, de andere ernstig gewond. 

Idem 

28-9-1945 De zoon van Van 't Zand en een zoon van Wiegman, beiden uit 
de Statiestraat, vliegen bij een mijnontploffing in de lucht nabij 
de spoorbrug. Beiden zijn dood. 

Idem 

6-10-1945 Een wagen met opgegraven mijnen staat voor de deur bij de 
heer G. Mijer die commandant is van de Bommelse 
strijdkrachten. Een der soldaten zit aan de mijnen te knoeien, 
zodat de mijn ontploft en daarmede de gehele wagen. De heer 
G. Mijer werd gedood, ook nog een negenjarig zoontje dat daar 

te logeren was van de heer Van Hattum uit Kuilenburg, 
benevens drie soldaten die bij de auto met mijnen hoorden. De 
houttuin, het huis van den Heer G. Mijer en het daarneven 
staande huis van den Heer Dingemans werden zwaar 
beschadigd. 

Idem 

Tabel: geanalyseerde literatuur. (H.P. van Santen. Dagboek september 1938 – januari 1946.) 

 
Datum 
 

Oorlogshandeling/gebeurtenis Mogelijk 
aanwezige CE in 
projectgebied 

 In Zaltbommel zijn intussen de Duitse soldaten gelegerd. Ook 
aan de noordzijde van de Waal, waardoor zij dus de bruggen 
onder controle hebben. Eveneens staat in Zaltbommel thans 
afweergeschut. Het afweergeschut is voor veel burgers ook 
angstaanjagend. In Zaltbommel moeten er voor de Duitsers 
versterkingen worden gegraven en hiervoor moeten de burgers 
uit al de omliggende dorpen met schop of spa daar gaan 
werken. 

Buiten 
projectgebied 

26-10-1944 De bruggen in Heusden, maar nu ook in Zaltbommel en Hedel 
worden voortdurend beschoten. 
(27 oktober 1944). Vandaag heb ik gehoord dat er donderdag 
bij de beschieting van de bruggen in Zaltbommel en Hedel 
andermaal in Hedel 3 mensen zijn gedood, namelijk 2 vrouwen 
en een man. 

Idem 

1-1-1945 Maandag 1 januari krijgt Zaltbommel verschillende aanvallen 
vanuit de lucht, met het doel de verkeersbrug. Een vliegtuig 
wordt door het afweergeschut geraakt en stort brandend 

Idem 
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omlaag, maar gelukkig buiten de stad. Het kostte de piloot wel 

zijn leven. 

14-2-1945 Ook Zaltbommel is vandaag intensief beschoten door de 
Geallieerden met artillerie en er zijn nogal wat huizen 
beschadigd. Er vallen ook verschillende van die granaten op en 
rond de verkeersbrug, welke nog altijd intact is. Donderdag en 
ook vrijdag is Zaltbommel hevig beschoten en daardoor zijn er 
niet minder dan 11 mensen gedood in Zaltbommel 

Idem 

16-4-1945 Nog steeds lijkt het er op dat er met het Duitse leger iets 
gaande is, want het is nog steeds een gewirwar onder de 
groepjes soldaten. Het lijkt er op dat zij plannen hebben om de 
Bommelerwaard te gaan verlaten, maar laten we niet te vroeg 
juichen, wat we reeds meerdere malen hebben gedaan in het 
verleden. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn er veel 
soldaten in Zaltbommel de brug overgegaan 

Idem 

(eind april/ 
begin mei 
’45) 

De verkeersbrug in Zaltbommel die nog steeds niet is 
opgeblazen, maar wel al lang geladen is, is thans door de 
Duitsers ontladen. 

Idem 

Tabel: geanalyseerde literatuur (Bange dagen voor Nederland & Oranje) 

 
Datum 
 

Oorlogshandeling/gebeurtenis Mogelijk 
aanwezige CE in 
projectgebied 

12-9-1944 Om 12 uur is den Otter met de brandspuit naar het station in 
Bommel gegaan waar een trein in brand geschoten was. 

Buiten 
projectgebied 

25-9-1944 De Duitschers zitten in huizen van de Stationsweg en 
Nonnenstraat. Er waren Duitsche soldaten en een vrachtauto 
met gewonden bij de boterfabriek 

Idem 

4-10-1944 (…) Daarna naar Bommel over de Nieuweweg, er waren 
gevangenen aan het versterkingen maken en er stonden 3 
uitgebrande wagens- van Noord Zuid tot 
de weg naar de HBS. 

Idem 

15-10-1944 Er werd erg geschoten, volgens gerucht op de 
Bommelschebrug 

Idem 

17-10-1944 Vannacht is de Bommelsche brug weer beschoten Idem 
21-10-1944 Vanmorgen om ± 1/2 tien begon een bombardement op Hedel 

en de Bommelsche brug 
Idem 

28-10-1944 Vanmiddag vernomen dat de Bommelsche bruggen kapot zijn. Idem 
30-10-1944 De Bommelsche brug is weer beschoten, volgens geruchten zit 

er een gat in van 40 meter 
Idem 

19-11-1944 Er is een granaat door het dak van de groote kerk gevlogen, 
maar er is inwendig niets van te zien, op de Nonnenstraat - 
hoek Karstraat zijn granaten gevallen en huizen beschadigd 

Idem 

21-11-1944 Ik ben de straat op geweest om Bommel eens te bekijken, het 
zag er vreselijk uit, overal kapotte ruiten en de meeste huizen 
stonden open, vooral de Nonnenstraat en de Karstraat. 

Idem 

1-12-1944 Er komen nog steeds menschen terug in Bommel, vanmiddag is 
zwaar geschutvuur gehoord 

Idem 

1-1-1945 Vanmiddag was er een geweldig bombardement op de brug, 
het regende bommen en kogels, het resultaat heb ik nog niet 
vernomen, volgens gerucht is bij het huis van Ds. Oskam ook 
een gevallen. 

Idem 

2-1-1945 Vannacht is rustig verlopen een enkele V1 passeerde en er 
waren 2 zware slagen, vanmorgen ben ik in de stad wezen 
zien, aan de Tolstraat en de Molenwal zijn vele 
huizen geraakt, o.a. Oltmans, de Graauw, van Hattum, van 
Aalst en in de stad veel ruiten stuk vooral van het Stadhuis. 
Een Tommy wiens vliegtuig is gevallen is hier 
begraven. 

Idem 

6-1-1945 Op straat heb ik vernomen dat Vroom, Dirk Dingemans, een 
knecht en nog meerdere menschen gedood zijn bij een 
ontploffing in het huis van Tinus Domen. 
Arie den Otter is door 't oog van de naald gekropen bij een 

Idem 
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granaat aanval, hij lag bij het kippenhok weggedoken en zat 

onder de modder maar was gelukkig niet gewond. In Kerkwijk 
zijn veel huizen getroffen en in Bruchem zijn vandaag 3 dooden 
en in Gameren ook dooden en gewonden, in Bommel kwamen 
er granaten neer bij de H.B.S., het kruispunt en bij Sprik. 

10-1-1945 Vandaag zijn hier veel troepen doorgetrokken naar de 
overkant. De gesneuvelde Duitschers worden op de wal achter 
het Weeshuis begraven, er staan kruisen op. 

Idem 

17-2-1945 Bommel moeten nu de deuren van alle huizen den heelen dag 
open blijven om menschen de gelegenheid te geven bij 
granaatvuur naar binnen te vluchten. Ook vandaag waren er 
veel granaten maar meer in de richting van de brug. 

Idem 

Tabel: geanalyseerde literatuur (Dagboek evacuatie sept.’44 – mei ’45) 

 
 

Datum 
 

Oorlogshandeling/gebeurtenis Mogelijk 
aanwezige CE in 
projectgebied 

 Schip en koor van de Sint-Maartenskerk werden in oktober 
1944 en februari 1945 getroffen door geallieerde granaten. 

Buiten 
projectgebied 

27-2-1945 Op het Kerkplein (ter hoogte van de consistoriekamer) 
verongelukte de 14-jarige Kees Jansen, toen hij spelenderwijs 
en niets vermoedend onontplofte projectielen beroerde. 

Idem 

16-2-1945 Twee bewoners van het Oude Mannen en Vrouwenhuis 
(Nieuwstraat 12 ) dodelijk getroffen tijdens een granaataanval: 
de 76-jarige Wouter van Gelder en de 61-jarige Wilhelmus 
Hendrix. Op deze zelfde dag vielen ook elders in de stad 
meerdere slachtoffers. 
Op 2 oktober 1944 was op de Nieuwstraat (huisnummer 22) 
reeds de 5-jarige Martien Frans van Trigt dodelijk getroffen 

Idem 

 Nonnenstraat - Huis van Maarten van Rossem 
Tijdens de beschietingen in de laatste oorlogsmaanden zochten 
buurtbewoners achter de dikke muren bescherming en 
brachten er de nacht door 

Idem 

16-2-1945 Nonnenstraat 23. De bejaarde tuinder Aart Rombeek werd 
letterlijk onthoofd bij een granaataanval die ook elders in de 

stad meerdere levens opeiste. 

Idem 

16-2-1945 Boschstraat 86 (Thans 't Hoekske) Tijdens een beschieting 
vanachter de Maas werd de 71-jarige Johannes Jansen op de 
stoep voor zijn café dodelijk getroffen. 

Idem 

16-2-1945 Oliestraat 50. Tijdens de beschietingen 1945 werd voor zijn 
huis de 44-jarige J.M. van Tuijlen zijn 2-jarig nichtje Gozina 
Cornelia van Tuijl dodelijk getroffen. Er zou op die plaats nog 
een derde slachtoffer zijn gevallen. 

Idem 

1-1-1945 Op Nieuwjaarsdag 1945 steeg Flight-Lieutenant Alfred Stewart 
Smith, piloot van de Royal Air Forces, geboren 21 januari 1914, 
met zijn Typhoon op vanaf de basis Deurne bij Antwerpen. 
Rond 16.50 uur werd hij boven Bommel getroffen door het 
Duitse afweergeschut en zijn toestel stortte neer in de 
uiterwaarden achter de huidige Witte Prijzenhal. Hij werd 
begraven op de Oude Algemene Begraafplaats aan de Bossche 
Poort en zijn graf is daar nog steeds. 

Idem 

 Waalkade 18 Hier woonde Gerard Meijer. Hij was 

districtscommandant van de Binnenlandse Strijdkrachten en 
was betrokken bij het verzet. Een transport van opgeruimde 
explosieven kwam op 2 oktober 1945 tijdens de uitoefening van 
zijn funktie tot ontploffing en hij verloor daarbij het leven. 
evenals een drietal militairen. Ook een 6-jarig neefje uit 
Culemborg dat er logeerde is daarbij verongelukt. 

Idem 

11-5-1940 Steenweg. Op 11 mei 1940 's morgens werd een Duits vliegtuig 
neergehaald door het Nederlandse Luchtafweergeschut bij 
Waardenburg. Het stortte neer in het veld aan de 
westzijde van de Steenweg. De bemanning wist zich met 

Idem 
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parachutes in veiligheid te brengen. De rijksveldwachter Van 

Ens, daartoe overigens niet bevoegd, ging vanuit de stad naar 
de Steenweg en met zijn karabijn in de aanslag bracht hij de 
circa 16 verblufte parachutisten op naar het stadhuis. Daar 
werden zij overgedragen aan het Nederlandse militaire gezag. 

 Oenselsedij k. Nabij de stoep naar het Jaagpad bevond zich een 
in de dijk gebouwde (thans afgebroken) bunker, van waaruit de 
bruggen bewaakt konden worden. Bij een zeer lage waterstand 
liepen op het strand twee jongemannen, Jacob van 't Zand en 
Henk Wiegmans, hier op 25 juli 1945 op onontplofte munitie. 
Beiden verloren het leven. Ongeveer op diezelfde plaats trof op 
30 juni 1964 de 25-jarige Hendrikus Boesveld 
eenzelfde lot. 

Idem 

 Stadswallen. Op het Hoge Cingel Bolwerk, in de volksmond 'het 
Kikvorschengatje' geheten, dat is gelegen op de wallen 
ongeveer ten zuiden van Kinderhuis De Schutse, werden in de 
laatste oorlogsweken 72 Duitse, meestal zeer jonge militairen 
begraven die in de omgeving van Hedel sneuvelden toen de 
Irene Brigade vanuit Brabant trachtte de Maas over te komen. 

Rond 6 november 1948 werden zij overgebracht naar de 
centrale militaire begraafplaats in het Limburgse IJsselstein 

Idem 

Tabel: geanalyseerde literatuur (verduisterde jaren)  
 

Datum 
 

Oorlogshandeling/gebeurtenis Mogelijk 
aanwezige CE in 
projectgebied 

Vanaf eind 
augustus 
1944 

Vliegtuigaanvallen op de Rijksweg. Geen concrete gegevens. Geen concrete 
locatieverwijzing 

Tabel: geanalyseerde literatuur (P. van Santen. Vliegtuigaanvallen op de Rijksweg. In: Vertel nog eens…: 
Bommelerwaardse herinneringen. Zaltbommel 1996 (73-75)) 

 
VOLGNR DATUM TIJD PLAATS VAN VERLIES/CRASH VLIEGTUIGTYPE SER/ 
EENHEID (1STE) VLIEGER  

Binnen 
Projectgebied? 

 

 

T275Z 40-05-10 0753 Zaltbommel (ZW van) Ju 52 / 3m 100% 4./KGrzbV 1 Uffz 
O.Dieren 

onbekend 

T492A 40-05-11 Zaltbommel (ZW van) Ju 52 / 3m 100% 15./KGrzbV 1 Fw 
H.Peters. “ten westen van de Steenweg” 

onbekend 

T2967 43-10-10 1440 Zaltbommel Bf 109G-6 15651* 6./JG 3 Lt K-L.Seewald onbekend 

T4525 44-10-11 1410 Zaltbommel (3 km Z van) Typhoon IB JP663 137 Sqdn F/O 
R.S.Wilson 

nee 

T4574 44-10-24 1510 Zaltbommel (3 km ZO van) Typhoon IB MN295 263 Sqdn 
F/Lt A.L.S.Hallet 

nee 

T4771 44-12-04 1405 Zaltbommel (NO van) Typhoon IB MN237 164 Sqdn F/Lt 
N.L.Merrett 

nee 

T4936 45-01-01 1615 Zaltbommel (scheepswerf) Typhoon IB RB218 193 Sqdn 
F/Lt A.S.Smith 

nee 

T1593 42-06-09 0345 Bruchem Halifax II W7708 405 Sqdn F/Lt J.A.Maclean onbekend 

Tabel: vliegtuigcrashes in de omgeving van Zaltbommel (Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945) 
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3.3 Gemeentelijk en provinciaal archief 

Het Streekarchief Bommelerwaard beschikt over diverse archiefstukken met betrekking tot de 
mogelijke aanwezigheid van CE in en rond de gemeente. In de onderstaande tabel wordt een 

overzicht gegeven van de relevante oorlogshandelingen en de invloed hiervan voor de mogelijke 

aanwezigheid van CE in het projectgebied.  
 

Inv. nummer Oorlogshandeling/gebeurtenis Mogelijk aanwezige 
CE in projectgebied 

18/2779 Brief van burgemeester m.b.t. mijnenvelden: 
Mijnenveld achter hotel Tivoli in een uiterwaard begrensd 
door de Waal, Gamersedijk en Steenweg. 
Mijnenveld in een stuk tuingrond tussen het R.K.-kerkhof en 
de Dr. Philipslaan, zich uitstrekkende tot aan de dijk, 
waarover de verkeersweg ligt. 

Buiten 
projectgebied 

18/2779 7-7-1945. Explosie (ongeluk) met verzamelde projectielen 
ter hoogte van de Molenwal 5 (opslagplaats). 

Idem 

18/2779 9-7-1945. Springlading in de dijk Idem 

18/2779 13-7-1945. Burgemeester laat verzamelde munitie 

overbrengen van binnen de bebouwde kom (Molenwal 5) 
naar oude opslagplaats van Duitse FLAK-munitie aan het 
Jaagpad (Waalbandijk Zaltbommel-Hurwenen hoek jaagpad 
even voorbij het spoorwegviaduct) 

Idem 

18/2779 7-8-1945. Brief van burgemeester m.b.t. een viertal locaties 
waar explosieven liggen. 

 25 mijnen op de oever van de Waal (reeds 2 
mensen omgekomen) 

 2 onafgeschoten granaten te Oensel 
 Een mijn/springlading in de waalbandijk 

Zaltbommel-Hurwenen, 2 m. diep ten oosten van 
het spoorwegviaduct 

 Cylindertje gevonden onder de verkeersbrug 
Zaltbommel-Waardenburg 

Idem 

18/2779 28-8-1945. Diverse projectielen opgeruimd Idem 

18/2779 2-10-1945. Explosie van landmijnen, vijf doden. Idem 

18/2779 2-5-1946. Granaat gevonden in sloot Ketelsteeg Idem 

18/2779 12-9-1946. Mortiergranaatje aan het Tolpad (viaduct 
Waaldijk) 

Idem 

18/2779 23-10-1946. Explosieven in schip op scheepswerf Idem 

18/2779 23-1-1947. Houder met ruim 20 granaten van afweergeschut 
in kantoor op verkeersbrug 

Idem 

18/785 Bezettings- en beschietingsschade schoolgebouw 
Nonnenstraat 17 (voltreffer in westgevel). 

 

18/785 Schade aan wegennet tengevolge van granaatinslag tussen 
september 1944 en mei 1945 

Geen concrete 
locatieverwijzing 

18/785 Oorlogsschade 1940 Buiten 
projectgebied 

18/2780 Weermachtswerken die dienen te worden opgeruimd Buiten 
projectgebied 

18/2830 Mei 1940. Verkeersbrug en twee spoorbruggen opgeblazen 
door Nederlandse militairen 

idem 

18/2830 Brief m.b.t. twee in de gemeente Zaltbommel neergestorte 
vliegtuigen: 

1. Op of omstreeks 23-9-1944. Jachtvliegtuig in de 
waal, ongeveer 1 km. Ten oosten van de 
spoorbrug. 

2. Op 1-1-1945 jachtvliegtuig  in de uiterwaarden 
achter de scheepswerf (Lt. A.S. Smith) 

Idem 

Tabel: geanalyseerde archiefinformatie. 
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3.4 Archief Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) 

 
MORA’s 

In het archief van de EOD te Rijswijk is gezocht naar munitieruimingen in de omgeving van het 

onderzoeksgebied. Daarbij is specifiek gezocht naar vermeldingen van de straten die binnen het 
onderzoeksgebied vallen: Bommelsekade, Bossekamp, Heksekamp, Van Heemstraweg-Oost, 

Ketelsteeg, N322, Rozenbogerd, Valeton, Wildemanweg. 
 

In het EOD-archief zijn drie MORA’s met betrekking tot de Van Heemstraweg aangetroffen. Twee 

van deze meldingen betreffen de Van Heemstraweg 10 (buiten onderzoeksgebied). Eén melding 
kon niet exact worden herleid vanwege het ontbreken van een nauwkeurige locatieomschrijving. 

 

Uo No. Datum Object Locatie Plaats 

     
19842958 06.09.1984  BG v 17pndr m/sb (verschoten) Heemstraweg Zaltbommel 

19843038 13.09.1984  BG v 8,8cm m/sb (verschoten) 

Heemstraweg t.o 

Benzinepomp 
(= Van Heemstraweg 10) Zaltbommel 

19851551 21.05.1985  1x HGR v mills 36 

Heemstraweg  Nieuwe station 
langs rail op talud 
(= Van Heemstraweg 10) Zaltbommel 

Tabel: MORA’s Van Heemstraweg 

 

Mijnenveldkaarten 
Van het onderzoeksgebied zijn GEEN mijnenveldkaarten aangetroffen in het archief van de EOD.  

 
3.5 Luchtfotocollecties 

De geanalyseerde luchtfoto’s dateren van 16 april 1945. De geselecteerde luchtfoto’s zijn 
geïnterpreteerd op schade aan het landschap als gevolg van oorlogshandelingen en de 

aanwezigheid van militaire werken. In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de 

zichtbare oorlogshandelingen en de invloed hiervan voor de mogelijke aanwezigheid van CE in het 
projectgebied. 

 
Op de luchtfoto’s is een loopgraaf te zien die van west naar oost door het projectgebied loopt. In 

het midden van het projectgebied loopt de loopgraaf door een perceel dat lichter van kleur is en 

blijkbaar agrarisch bewerkt is. De contouren van de loopgraaf zijn op dat perceel minder duidelijk 
zichtbaar vanwege het bewerken van het perceel (zie onderstaande uitsnedes). 

 
Inv. nummer Datum Zichtbare oorlogshandeling Mogelijk 

aanwezige CE in 
projectgebied 

016_03_3088 16-04-1945 Loopgraaf Infanteriemunitie 

016_04_4088 16-04-1945 Loopgraaf Infanteriemunitie 
Tabel: Relevante luchtfoto’s van het onderzoeksgebied. 
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Afbeelding: Luchtfoto 016_03_3088 geprojecteerd op de huidige topgrafie. Het projectgebied is in rood weergegeven, het  
onderzoeksgebied in blauw. 

 

 
Afbeelding: Luchtfoto 016_04_4088 geprojecteerd op de huidige topgrafie. Het projectgebied is in rood weergegeven, het  
onderzoeksgebied in blauw. 
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Afbeelding: Op de luchtfoto’s is te zien dat een loopgraaf dwars door het onderzoeksgebied loopt. De loopgraaf is in roze 
aangegeven. Het projectgebied is in rood weergegeven, het onderzoeksgebied in blauw. 
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Afbeelding: Luchtfoto’s (detail). Het projectgebied is in rood weergegeven, het onderzoeksgebied in blauw. De contouren  
van de loopgraaf zijn hier duidelijk te zien 

 
 

 
Afbeelding: Luchtfoto’s (detail). Het projectgebied is in rood weergegeven. Het lichtgekleurde perceel is agrarisch bewerkt,  
waardoor de contouren van de loopgraaf hier niet zo duidelijk meer te zien zijn. 
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3.6 The National Archives Londen/Kadaster te Zwolle 

De geallieerde stafkaart uit 1944 is door ons gebruikt om de bombardementsgegevens uit de 
Operations Record Books te analyseren aan de hand van het destijds door de geallieerden 

gebruikte Nord de Guerre coördinaatsysteem. De in de Operations Record Books genoemde 

coördinaten kunnen zodoende worden herleid tot een positie in de huidige topografie. 
Door middel van deze stafkaart zijn de voor het onderzoeksgebied relevante kaartvierkanten 

geselecteerd. Met behulp hiervan is vastgesteld of er volgens de Operations Record Books 
bombardementen of raketbeschietingen binnen deze kaartvierkanten hebben plaatsgevonden. 

In onze database hebben wij gezocht naar bombardementsgegevens in het kaartvierkant 

waarbinnen het projectgebied is gelegen plus de aangrenzende kaartvierkanten (E.2957 t/m 
E.3159) 

 
Bevindingen: Op 2 november 1944 vielen zes geallieerde Tempest jachtvliegtuigen twee 

stilstaande lichte Duitse tanks aan in kaartvierkant E.2958. later bleken dat deze tanks waren 
achtergelaten als gevolg van een eerdere aanval. In het verslag wordt niet vermeld welke 

bewapening bij de aanval werd gebruikt. Aangenomen wordt dat het een beschieting met de 

20mm kanonnen betrof. De Tempest was uitgerust met vier 20mm boordkanonnen en kon twee 
bommen van 500 LB of een bom van 1.000 LB vervoeren. Op de geanalyseerde luchtfoto van 16 

april 1945 zijn in ieder geval geen bomkraters waargenomen. 
Het projectgebied valt overigens net buiten het genoemde kaartvierkant, zodat deze aanval niet 

van invloed wordt geacht op de mopgelijke aanwezigheid van CE in het projectgebied. 

 

  
Afbeelding: Operations Record Book 2-11-1944 (AIR 37/716) 

 

Afbeelding: Uitsnede uit Geallieerde stafkaart met in paars het gebied waarbinnen in onze database is gezocht op 
bombardementsgegevens. In oranje het kaartvierkant waarbinnen de tankbeschieting plaatsvond. Het projectgebied is in 
rood weergegeven, het onderzoeksgebied in blauw.  
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 Afbeelding: Tempest jachtvliegtuig 
 

3.7 Leemte in kennis 
Door middel van een WSCS-OCE (opsporing conventionele explosieven), ISO 9001 (kwaliteit), ISO 

14001 (milieu), en VCA** (veiligheid) gecertificeerd kwaliteitssysteem borgt Bodac de kwaliteit en 

veiligheid van haar diensten. Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de 
WSCS-OCE: 2012, versie 1. Het is uiteraard altijd mogelijk dat bepaalde oorlogshandelingen niet 

zijn beschreven, gearchiveerd of in de tijd verloren zijn gegaan, waardoor deze in het heden niet 
als feitenmateriaal terug te vinden zijn. 
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4. RAPPORTAGE BEVINDINGEN 
 

4.1 Classificatie verdacht / niet verdacht 
Het gedeelte van het projectgebied waar zich ten tijde van de Tweede Wereldoorlog een 

loopgraaf bevond kwalificeren wij op basis van het geanalyseerde feitenmateriaal als: 
“VERDACHT” op de aanwezigheid van CE.  

 
Deelgebied (Sub)soort 
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Loopgraaf 
(Verdacht op 
infanteriemunitie) 

Klein kaliber 
munitie* 
 
Hand- en 
geweergranaten 
 
Munitie voor 
granaatwerpers 
en raketwerpers 

  
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
X 
 
 
 
X 

  Tientallen 
tot 
honderden 
 
Eén tot 
enkele 
 
 
Eén tot 
enkele 

Lu** 

* De aanwezigheid van klein kaliber munitie leidt niet tot risico’s op het gebied van arboveiligheid. 
** L= Literatuur, A=Archiefinformatie, M= MORA, Lu= Luchtfoto, WD = War Diaries, ORB = Operations Record Books 

 

4.2 Beoordeling contra-indicaties 
Er is geen informatie aangetroffen die een aanwijzing vormt dat het verdachte gebied, of een 

gedeelte daarvan, als onverdacht kan worden aangemerkt (contra-indicatie). 
Er hebben geen grondwerkzaamheden binnen het verdachte gebied plaatsgevonden waarbij 

grond tot ten minste de maximale penetratiediepte is ontgraven en afgevoerd. In het 

projectgebied heeft geen gerichte opsporing van CE plaatsgevonden. 
 

4.3 Horizontale afbakening van het verdachte gebied 

De horizontale afbakening van het verdachte gebied is weergegeven op de CE 
Bodembelastingkaart in bijlage 1. Bij de horizontale afbakening van het verdachte gebied is 

bijlage 3 van het WSCS-OCE: 2012, versie 1 als uitgangspunt gehanteerd. Deze bijlage is tevens 
opgenomen in bijlage 3 van deze rapportage. 

 

Hieronder is een nadere omschrijving gegeven van de horizontale afbakening van het verdachte 
gebied: 

 
Verdacht gebied infanteriemunitie 

Binnen het onderzoeksgebied is een verdedigingswerk zichtbaar in de vorm van een loopgraaf. 
Conform het WSCS-OCE is het grondgebied binnen de loopgraaf aangemerkt als zijnde verdacht 

op de aanwezigheid van CE. De grenzen zijn bepaald aan de hand van gegeorefereerde 

luchtfoto’s. Op de locatie van de loopgraaf kunnen diverse soorten infanteriemunitie worden 
verwacht (zie onderstaande tabel). 
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4.4 Verticale afbakening van het verdachte gebied 

De maximale indicatieve diepteligging van de aan te treffen CE wordt geschat op 1,8m tot 2m 
minus het maaiveld ten tijde van de Tweede Wereldoorlog2, zijnde de vermoedelijke diepte van de 

toenmalige loopgraaf. 

 
Deelgebied (Sub)soort 

explosief 
Maximale indicatieve diepteligging  CE 
in meters uitgaande van hoogte 
maaiveld t.t. van WOII 

Verdacht gebied 
infanteriemunitie 

Klein kaliber munitie 
 
Hand- en geweergranaten 
 
Munitie voor granaatwerpers en raketwerpers 

1,8m tot 2m2 

 

 
Abeelding: diepte loopgraven. Oberkommando des Heeres. 
Bildheft Neuzeitlicher Stellungbau: Merkblatt 57/5 (1 Juni 1944)  

                                                      
 
2
 Oberkommando des Heeres. Bildheft Neuzeitlicher Stellungbau: Merkblatt 57/5 (1 Juni 1944) 
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4.5 Advies 

Het projectgebied kwalificeren wij op basis van het geanalyseerde feitenmateriaal als verdacht op 
de aanwezigheid van infanteriemunitie (zie tabel op bladzijde 21 voor specificatie). Daar waar het 

verdachte gebied en het werkgebied elkaar overlappen (het opsporingsgebied) adviseren wij de 

opdrachtgever vóór aanvang van de voorgenomen (grond)werkzaamheden het projectgebied te 
laten onderzoeken op de mogelijke aanwezigheid van CE en deze te laten verwijderen. 

 
Indien alleen grond wordt aangebracht, waarbij geen beroering of afgraving van de bodem 

plaatsvindt, kan worden overwogen om de bodem voorafgaand aan de (grond)werkzaamheden 

niet nader te onderzoeken op de aanwezigheid van CE. Bij aan- en afvoer van grond zal echter 
vaak gebruik worden gemaakt van zware machines. De druk en trilling die door deze machines op 

de bovengrond wordt uitgeoefend kan mogelijk leiden tot het in werking treden van CE die (net) 
onder het maaiveld liggen. Het is derhalve aan te bevelen de bodem voorafgaand aan deze 

werkzaamheden toch te laten onderzoeken op de aanwezigheid van CE. 
 

Bodac kan deze werkzaamheden voor u uitvoeren.



  Vooronderzoek CE H5007 Zaltbommel Wildeman II 
 Status: Versie 2 Definitief (20-05-2015)  

 

 

Bijlagen 
  



  Vooronderzoek CE H5007 Zaltbommel Wildeman II 
 Status: Versie 2 Definitief (20-05-2015)  

 
 

 

Bijlage 1. CE Bodembelastingkaart(en) 

 
(losbladig) 
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Bijlage 2. Distributielijst 
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Dit vooronderzoek is verstuurd naar de volgende organisaties: 

 
Gemeente Zaltbommel 

Vertegenwoordigd door: de heer G.J.J. Rinkel 

Postbus 10.002 
5300 DA Zaltbommel 

 
Bodac Explosievenopsporing B.V. 

Vertegenwoordigd door: dhr. ing. H.J.A. (Dirk) van de Vleuten 

Postbus 12 
5480 AA SCHIJNDEL 
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Bijlage 3. Uitgangspunten horizontale afbakening 
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Bijlage 13 

Explosieven vrij verklaring, Bodac B.V. Explosieven opsporingsbedrijf, 14 juli 2015 



 



ISO 9001 
ISO 14001 
VCA ** 
WSCS OCE A/B 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bodac B.V. Explosieven opsporingsbedrijf 
Postbus 12 ● 5480 AA Schijndel ● Bezoekadres: Hermalen 7, Schijndel ● www.bodac.nl 
T. (073) 543 1010 ● F. (073) 549 8360 ● info@bodac.nl ● K.v.K. Den Bosch 17138633 
ING nr. 68.49.29.481 ● IBAN: NL 46 INGB 0684 9294 81 ● BIC: INGBNL2A ● B.T.W. NL8102.72.763.B.01  
 1/1 Voor alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen gelden onze algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de  

Arrondissementrechtbank te ’s-Hertogenbosch onder nr. 13/2001. Op verzoek wordt u een exemplaar van de algemene voorwaarden toegezonden. 
 

Gemeente Zaltbommel 

T.a.v. de heer G.J.J. Rinkel 
Postbus 10.002 

5300 DA Zaltbommel 
 

 Schijndel, 14 juli 2015 
 

 

 

Explosieven vrij verklaring  
 

Projectnummer Bodac B.V.: 5039 
 

 

Ondergetekende verklaard hierbij dat: 
 

Op het door de gemeente Zaltbommel opgegeven project Wildeman II te Zaltbommel een onderzoek naar 

Conventionele Explosieven (CE) is uitgevoerd op 2 juni 2015 (uitvoeren computerondersteunde 
oppervlaktedetectie) en maandag 13 juli 2015 (benaderen en verwijderen significante verstoringen). Voor 

exacte locatie zie revisietekening (R-01 d.d. 14 juli 2015).  
 

Het opsporingsgebied is uitgezet door Bodac B.V.  

 
Het bovenvermelde opsporingsgebied is in eerste instantie computerondersteund gedetecteerd m.b.v. 

Vallon Mulitsondesysteem VXV16 en vervolgens zijn de gegevens hiervan geïnterpreteerd op CE artikelen 
vanaf een kaliber 20 mm en groter. 

 

De geinterpreteerde  significante objecten zoekopdracht 20 mm en groter/ afmeting zijn, nadat deze zijn 
uitgezet in het veld, verwijderd tot een diepte van maximaal 2,00 m1 minus het maaiveld zoals aanwezig 

ten tijde van de zoekactie zijnde 14 juli 2015. Voor exacte vrijgave en vrijgegeven diepte zie 
revisietekening (R-01 d.d. 14 juli 2015).  

 
 

Bodac B.V.  

 
 

 
  

 

    
Dhr. G. Asveld       Dhr. ing. H.J.A. van de Vleuten 

Senior OCE-deskundige      Manager Bodac 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Revisietekening vrijgegeven gebieden OCE Zaltbommel Wildeman II (R-01 d.d. 14 juli 2015) 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 14 

Bedrijventerrein De Wildeman II, Beeldkwaliteit 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 15 

Geluidadvies Bommelsekade 18, 150kV transformatorstation  
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