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SAMENVATTING 
 
Deze samenvatting vormt één geheel met de rapportage van de onderzoeksgegevens. 
 
In opdracht van de Provincie Noord-Holland, Directie Beheer en uitvoering, Sector Realisatie, is 
door Kuiper & Burger Bodem en Water BV een milieukundig onderzoek uitgevoerd in het 
projectgebied N236-03 Faunapassages in de gemeenten Hilversum, Weesp en Wijdemeren. 
 
Conclusies verkennend bodemonderzoek 
 
Grond 
De bodem binnen het projectgebied bestaat voornamlijk uit veen op een zandige diepe ondergrond. 
De bovengrond bestaat plaatselijk uit klei (Hilversumse Bovenmeent) of zand (bermen N236). Het 
grondwater is aangetroffen variërend van circa 10 cm-mv (geprojecteerd weggedeelte) tot 100 cm-
mv (Hilversumse Bovenmeent).  
 
Ter plaatse van de aanwezige dammetjes zijn diverse bodemvreemde bestanddelen aangetroffen. 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen van asbestverdachte materialen opgemerkt. 
 
In het projectgebied zijn in de bovengrond over het algemeen ten hoogste lichte verontreinigingen 
vastgesteld. Plaatselijk zijn matige en sterke verontreinigingen vastgesteld. Het betreft met name 
incidentele verhogingen in de wegbermen van de N236 (lood en PAK) en in (de rijpaden tussen) de 
dammetjes in de Hilversumse Bovenmeent (chroom, arseen en PAK). Formeel dient naar de matige 
en sterke verontreinigingen met chroom, lood en PAK nader onderzoek uitgevoerd te worden. 
 
De herkomst van de verontreinigingen in de bovengrond is waarschijnlijk gerelateerd aan de 
bodemvreemde bijmengingen en aan de nabijgelegen provinciale weg. Er is geen duidelijk 
onderscheid te maken tussen de kwaliteit van de bodem ter plaatse van de dammetjes en de 
naastgelegen rijpaden/toeritten/wegbermen.  
 
Plaatselijk is een sterke arseenverontreiniging in de veen ondergrond vastgesteld. De herkomst van 
deze verontreiniging is waarschijnlijk natuurlijk en niet uitzonderlijk voor de regio. In de overige 
terreindelen zijn in de ondergrond ten hoogste lichte verontreinigingen met EOX aangetroffen. 
Nader onderzoek naar de genoemde verontreinigingen wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
Ter plaatse van de verdachte deellocatie bij de poldergemaaloverstort zijn geen matig en/of sterk 
verhoogde gehalten aan lood vastgesteld. De onderhavige analyseresultaten geen reden om aan te 
nemen dat de nabij gelegen poldergemaaloverstort heeft geleid tot verontreiniging binnen de 
projectgrenzen. Aanvullend onderzoek in dit traject wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
Ter plaatse van de verdachte deellocatie langs de wegbermen van de N236 zijn geen matig en/of 
sterk verhoogde gehalten aan PAK vastgesteld. De in voorgaand onderzoek vastgestelde PAK-
verontreinigingen zijn in het onderhavige onderzoek niet meer aangetroffen waardoor aangenomen 
kan worden dat het een incidentele verhoging betrof. Aanvullend onderzoek in dit traject wordt niet 
noodzakelijk geacht. 
 
Grondwater 
In het grondwater in vrijwel het gehele projectgebied worden lichte verontreinigingen met chroom 
gemeten. Plaatselijk is een licht verhoogde arseenconcentratie vastgesteld. Gezien de mate van 
verontreiniging wordt aanvullend onderzoek niet noodzakelijk geacht. 
 
Ter plaatse van het Esso-tankstation zijn geen verontreinigingen met olieachtige componenten en/of 
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MTBE aangetroffen. Het is onwaarschijnlijk dat de reeds gesaneerde bodemverontreiniging tevens 
tot bodemverontreiniging binnen het projectgebied heeft geleid. Aanvullend (grondwater)onderzoek 
wordt derhalve niet noodzakelijk geacht. 
 
Conclusies bodemonderzoek macrochemie 
Het maximale gehalte aan fosfaat in de grond in de aërobe zone (toplaag van de bodem) varieert van 
1100 tot 1300 mg/kg ds. De gehalten nemen met toenemende diepte af totdat bij globaal 50 cm-mv 
een constant niveau word bereikt van <50 mg/kg ds in de zandige ondergrond tot circa 150 mg/kg 
ds waar de bodem (bijna) geheel uit veen bestaat.  
 
De gehalten aan nitraat nemen met de toenemende diepte in de bodem af van maximaal 18 mg/kg ds 
tot globaal 1 mg/kg ds op 100 cm-mv. 
 
De gehalten aan nitraat en fosfaat (als N en P) in het onderhavige onderzoek liggen in de lijn der 
verwachting op basis van de resultaten in de eindrapportage van het bodemmeetnet van de Provincie 
Noord Holland. 
 
Conclusies waterbodemonderzoek 
Het slib ter plaatse van watergangen is voornamelijk licht verontreinigd en betreft klasse 1 en 2 en 
incidenteel klasse 3. Ter plaatse van de watergangen A en B is circa de helft van het aanwezige slib 
beoordeeld als klasse 4. 
 
De vaste waterbodem is plaatselijk sterk verontreinigd (klasse 4) met arseen. Het betreft hier 
waarschijnlijk van nature aanwezig arseen in de veenbodem. De overige vaste waterbodems zijn niet 
tot licht verontreinigd (klasse 0-2). 
 
Klasse 3 en 4 baggerspecie mag niet verspreid worden en dient afgevoerd te worden naar een 
erkende verwerker. Voor de afvoer is een statusverklaring van SenterNovem/Bodem+ 
noodzakelijk. Tevens dient voor de verwijdering van het klasse 4 slib een saneringsplan opgesteld te 
worden. Onder bepaalde voorwaarden kan van deze laatste verplichting worden afgeweken.  
 
Conclusies asbestonderzoek 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen van asbestverdachte materialen aangetroffen. 
 
In het sterk puinhoudende zand in een dammetje in de Hilversumse Bovenmeent is asbest 
aangetroffen. De bron van het asbest (chrysotiel) is asbestcement. In de fractie 0,5-1,0 mm is niet-
hechtgebonden vastgesteld. Tevens zijn losse vezelbundels aangetroffen in de fractie < 0,5 mm. 
 
Het gewogen gehalte aan asbest bedraagt 41 mg/kg ds. De restconcentratienorm cq. 
Interventiewaarde wordt hiermee niet overschreden waardoor het materiaal formeel als asbestvrij 
kan worden beschouwd. In geen van de overige monsters is asbest aangetroffen. 
 
Opgemerkt wordt dat het onderzoek niet is uitgevoerd conform het protocol NEN5707 en derhalve 
een indicatief karakter heeft. Door het bevoegd gezag/Arbodienst kunnen aanvullende 
onderzoekseisen gesteld worden. Aanvullend onderzoek wordt echter niet noodzakelijk geacht. 
Reden hiervoor is het feit dat de gaten zijn gegraven in de meest verdachte delen van de locatie, te 
weten de dammetjes bestaande uit puin(houdend dempingsmateriaal), en dat in geen van de overige 
monsters asbest is aangetoond. 
 
Conclusies indicatieve toetsing Bouwstoffenbesluit 
Ter plaatse van de natuurontwikkeling tussen de Loodijk en de voormalige stortplaats betreft de 
bovengrond categorie 1 veen. De zandige ondergrond is als schone grond beoordeeld. 
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De bovengrond (klei) en de zandige ondergrond ter plaatse van de Hilversumse Bovenmeent betreft 
schone/MVR grond. De ondergrond (veen) is ten gevolge van een verhoogd arseengehalte 
plaatselijk beoordeeld als niet toepasbare grond maar zal grotendeels uit schone en/of categorie 1 
grond bestaan. 
 
De bovengrond ter plaatse van de dammetjes in de Hilversumse Bovenmeent en de tussengelegen 
rijpaden (inclusief de oever bij de poldergemaaloverstort) is beoordeeld als categorie 1 grond 
(plaatselijk niet toepasbaar ten gevolge van lood en PAK verontreinigingen). De ondergrond zal 
grotendeels uit MVR en/of categorie 1 grond bestaan. 
 
De bovengrond in de wegbermen van de N236 betreft categorie-1 grond. 
 
Opgemerkt wordt dat de beoordeling van de grond als indicatief beschouwd dient te worden en als 
basis kan dienen voorde partij-indeling bij een mogelijk uit te voeren partijkeuring volgens het 
Bouwstoffenbesluit.  
 
Conclusies wegenbouwkundig onderzoek 
Voor de conclusies van het wegenbouwkundig onderzoek verwijzen wij naar de rapportage van 
KOAC•NPC in bijlage 8. 
 
Aanbevelingen 
Naar de matige en sterke verontreinigingen dient nader onderzoek uitgevoerd te worden. 
Aanbevolen wordt in een nader onderzoek het zwaartepunt te leggen op de matige en sterke 
verontreinigingen in de dammetjes en paden in de Hilversumse Bovenmeent. 
 
Nader onderzoek naar de arseenverontreiniging wordt niet noodzakelijk geacht. Aanbevolen wordt 
dit in overleg met het Bevoegd gezag Wbb vast te leggen. 
 
Bij toekomstige herinrichting wordt aanbevolen de bovengrond ter plaatse ven de dammetjes en de 
tussengelegen puinhoudende paden separaat te verwijderen aangezien de kwaliteit hiervan duidelijk 
slechter is dan de om- en onderliggende bodem. 
 
De sterke verontreiniging in de waterbodem betreft een arseenverontreiniging welke waarschijnlijk 
een natuurlijke oorsprong heeft. Aanbevolen wordt in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder de 
noodzaak van het opstellen van een saneringsplan vast te stellen. 
 
Aanbevolen wordt wanneer een definitief herinrichtingsplan bekend is, op basis van het onderhavig 
onderzoek en in overleg met de betrokken gemeenten een plan van aanpak op te stellen waarin is 
opgenomen hoe met de grondstromen in het gebied wordt omgegaan. Hierbij dient onder andere 
rekening gehouden te worden met overschrijding van de gemeentegrenzen, mogelijke keuringen in 
de zin van het Bouwstoffenbesluit/Besluit Bodemkwaliteit en bestaande bodemkwaliteitskaarten. 
 
 
 
Kuiper & Burger Bodem en Water BV,  23 oktober 2006 
 
Drs. ing. M. van Lochem 
Projectadviseur 
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1 INLEIDING 
 
In opdracht van de Provincie Noord-Holland, Directie Beheer en uitvoering, Sector 
Realisatie, is door Kuiper & Burger Bodem en Water BV een milieukundig 
onderzoek uitgevoerd in het projectgebied N236-03 Faunapassages in de 
gemeenten Hilversum, Weesp en Wijdemeren. 
 
In verband met de verkeersveiligheid gaat de Provincie Noord-Holland de 
provinciale weg N236 tussen Amsterdam-Zuidoost (aansluiting Loosdrechtdreef op 
km 2,55) en ’s-Graveland (aansluiting Noordereinde op km 14,55) reconstrueren. 
Deze reconstructie behelst onder andere maatregelen zoals het verbreden en/of 
verleggen van de N236 en het aanleggen van een rotonde op het kruispunt 
Hollandsend op km 12,16. 
 
Tevens wil de Provincie een natuurverbinding realiseren tussen het Naardermeer 
en de Ankeveense plassen. De provinciale weg N236 vormt momenteel een grote 
barrière tussen twee natuurgebieden. In het kader van het provinciaal 
ontsnipperingsbeleid is de aanleg van twee faunapassages ter plaatse van de N236 
opgenomen als project in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur. De 
faunapassages staan globaal gepland ter hoogte van hectometerpaal 11,50 en 
hectometerpaal 12,55. 
 
Daarnaast vormt de ’s Gravelandse vaart (naast de N236 gelegen) een natuurlijke 
barrière tussen de twee natuurgebieden, waardoor de provincie heeft besloten om 
deze vaart te verleggen en te vergroten, teneinde extra waterberging te verkrijgen 
en de faunaverbindingen tussen de natuurgebieden toegankelijk te maken. 
  
Door het aanleggen van een houten fietsbrug over de ’s Gravelandse vaart (die ook 
door wandelaars gebruikt kan worden), ontstaat er een mogelijkheid om vanuit 
Ankeveen aan de andere kant van de ’s Gravelandse vaart te komen en gebruik te 
maken van de recreatieve route langs de Kreugerlaan.  
Het fietspad aan de zuidzijde van de N236 is momenteel onderdeel van een drukke 
fietsverbinding tussen Ankeveen/ Hilversum en Weesp. 
 
Voor de realisatie van de bovengenoemde plannen zal het agrarisch gebruik van 28 
hectare landbouwgrond in de Hilversumse Bovenmeent, direct grenzend aan de  
’s Gravelandse vaart, wordt beëindigd, zodat deze grond zich tot natuurgebied kan 
ontwikkelen. 
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Ten behoeve van deze grootschalige reconstructie dienen diversen onderzoeken 
uitgevoerd te worden, te weten: 
• Milieukundig onderzoek, globaal bestaande uit: 

o milieuhygiënisch bodemonderzoek (inclusief Historisch Onderzoek); 
o wegenbouwkundig onderzoek (asfaltverharding en fundering); 
o waterbodemonderzoek; 
o asbestonderzoek; 
o indien noodzakelijk nader onderzoek. 
 

• Geotechnisch en geohydrologisch onderzoek, globaal bestaande uit: 
o uitvoering van sonderingen, inclusief kleefmetingen; 
o uitvoering van samendrukkings- en triaxiaalproeven; 
o plaatsen van peilbuizen en het periodiek meten van grondwaterstanden. 

 
De onderhavige rapportage heeft betrekking op het milieukundig onderzoek. 
 
Het onderzoek is gebaseerd op het Plan van Aanpak bodemonderzoek N236-03 
Faunapassages, opgesteld door DHV/IBZH (kenmerk X3582 01004, d.d. 13 april 
2006) en op de memo met als onderwerp “N236-03- Faunapassages Antwoorden 
gestelde vragen offerte aanvraag milieukundig bodemonderzoek en geotechnisch 
onderzoek ” (11 augustus 2006). 
 
In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op de inventarisatie van de 
locatie- en historische gegevens, de opzet en uitvoering van het onderzoek 
(verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden) en de resultaten van het 
uitgevoerde onderzoek. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan de huidige 
richtlijnen. Op basis van de verkregen inzichten en resultaten zijn conclusies 
getrokken. 
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2 VOORONDERZOEK 
 
 

2.1 Locatiebeschrijving 
 
De onderzoekslocatie is gelegen op en rond de provinciale weg N236 (’s-
Gravelandseweg / Loodijk / Hollands End) binnen de gemeenten Weesp, 
Wijdemeren en Hilversum. De onderzoekslocatie heeft binnen de projectgrenzen 
een oppervlakte van circa 43 hectare. 
 
De provinciale weg en het naastgelegen fietspad is voorzien van een 
asfaltverharding. Voorafgaand aan het onderzoek is het type fundering van het 
asfalt onbekend. 
 
Op de locatie zijn vele waterpartijen aanwezig. Grote delen van het terrein bestaan 
uit weilanden en bossages. 
 
De regionale ligging is weergegeven in bijlage 1. Het onderzoeksgebied is 
weergegeven op de tekening in bijlage 2.1. 
 

2.2 Locatie-inspectie 
 
Op 21 september 2006 is een globale locatie-inspectie uitgevoerd. Tijdens de 
inspectie zijn geen aanvullende verdachte deelgebieden aangetroffen.  
 
 

2.3 Historische informatie  
 

2.3.1 Algemeen 
Door de opdrachtgever is historische informatie ter beschikking gesteld in de vorm 
van reeds uitgevoerd bodemonderzoek. Daarnaast is door Kuiper & Burger Bodem 
en Water B.V. een historisch (archief)onderzoek uitgevoerd bij de betrokken 
gemeenten en bij de provincie teneinde de reeds bekende informatie te completeren 
en met als doel potentiële bronnen van bodemverontreiniging te achterhalen. 
 

2.3.2 Bedrijfsactiviteiten/tanks 
Op het adres Hollands End 99 (C1696000145) is een autoreparatiebedrijf 
geregistreerd. Het is zeer onwaarschijnlijk dat deze activiteiten tot 
verontreinigingen binnen de huidige projectgrenzen hebben geleid. 
 
Aan de Loodijk 24 is een voormalige stortplaats aanwezig (NH039000005) voor 
bouw- en sloopafval, huishoudelijk afval, veegvuil en industrieel- en bedrijfsafval 
op land. 
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Aan de Loodijk 27 is een tankstation aanwezig (Esso). Op deze locatie is tevens 
een chinees restaurant gevestigd. Verdachte stoffen in de bodem zijn minerale olie, 
aromaten en MTBE. 
 
Aan de Loodijk 30 is café-restaurant De Molen gevestigd. 
 
In het gebied ten noorden van de N236 is op de oostelijke projectgrens 
(Hilversumse Bovenmeent) een poldergemaal aanwezig, waarvoor een Wm-
vergunning is afgegeven. 
 
Nabij de Melkmeent 2/3 is volgens www.bodemloket.nl een tanklocatie aanwezig. 
Informatie hierover is bij de gemeente Hilversum niet bekend. 
 

2.3.3 Bodemonderzoek 
Opdrachtgever 
Bij de opdrachtgever zijn de volgende uitgevoerde bodemonderzoeken bekend: 

• “Milieutechnisch bodemonderzoek Herinrichting 236 tussen km 2.59 en 
14.55”, projectnr. 138437, Oranjewoud, april 2004; 

•  “N236/N239, Onderzoek t.b.v. asfaltreconstructie”, Gemeentewerken 
Rotterdam, Productgroep VLG, kenmerk 2004-120, april 2004; 

• “Rapportage asfaltonderzoek, DV-D0609A3003-R-0001”, IBZH status 
concept, d.d. 6-8-’04. 

 
Uit de bovengenoemde rapportages blijkt dat in het onderzoeksgebied plaatselijk 
sterk verhoogde gehalten aan metalen en PAK aanwezig zijn. De matige en sterke 
verontreinigingen met PAK zijn vastgesteld in monsters waarin geen 
bodemvreemde bestanddelen zijn aangetroffen. 
 
In het asfalt zijn over het gehele traject teerhoudende lagen aanwezig. De kwaliteit 
van het funderingsmateriaal is onbekend. 
 
Gemeenten/Provincie/Bodemloket 
Bij de gemeenten Wijdemeren en Hilversum en de Provincie Noord-Holland zijn 
diverse bodemonderzoeken bekend. Navolgend worden de onderzoeken per 
gemeente beschreven. De ligging van de onderzoeken is weergegeven op de 
locatietekening in bijlage 2.2. 
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Gemeente Hilversum 
NZ04020-0707 

• “Bodemonderzoek Hilversumse Bovenmeent W70.2”, document 94439-02, 
Chemielinco, juli 1994. 

Het onderzoek is gericht op de bovengrond (plas III). Het gebied binnen de 
projectgrenzen van ‘N236-03 Faunapassages’ is uitgesloten in het onderhavige 
onderzoek. In de bovengrond zijn lichte verontreinigingen met EOX vastgesteld 
(oorzaak: matrixstoring). Een sterk verhoogd loodgehalte is vastgesteld in de 
bovengrond bij een overstort van een poldergemaal op de grens met het 
onderzoeksgebied ‘N236-03 Faunapassages’. 
 
Gemeente Wijdemeren 
NH0390-0027 

• “Verkennend bodemonderzoek op het terrein aan het Hollands End 99 te 
Ankeveen”, document 1777.BWT/MvS, Grontmij, juli 1991. 

Naar aanleiding van de voorgenomen woningbouw is een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat op de locatie een 
olietank aanwezig is en dat een groot deel van de locatie bestaat uit puinverharding 
en waterpartijen. De bodem bestaat uit zand met tussen circa 1 en 2 m-mv een 
veenlaag. De grond is plaatselijk sterk verontreinigd met zink en matig 
verontreinigd met minerale olie en PAK. De verontreinigingen zijn gerelateerd aan 
puinbijmenging. Het slib ter plaatse van de waterpartij op de locatie is matig tot 
sterk verontreinigd met resp. lood en arseen. Het grondwater is niet verontreinigd. 
Aanbevolen wordt om nader onderzoek uit te voeren. De status van het nader 
onderzoek is echter niet bekend. 
 
NH0390-0031 

• “Afperkend Bodemonderzoek Shell-station Loodijk 27 te ’s-Gravenland”, 
document R3163342.F01/ABK, Tauw, juli 1991. 

• “Beknopt saneringsplan Shell-tankstation aan de Loodijk 27 te ’s-
Graveland”, document R3250049.F02/HVM, Tauw, maart 1992. 

• “Evaluatie van de grondwatersanering uitgevoerd bij Shell-tankstation aan 
de Loodijk 27 te Ankeveen, gemeente ’s-Graveland”, document 
9404/DM/RdJ, Amerika Milieutechniek, februari 1994. 

Op de locatie is rond de vulpunten van de ondergrondse brandstoftanks (vijf stuks 
met een inhoud van 6 tot 20 m3) een sterke verontreiniging met olieachtige 
componenten en aromaten vastgesteld in het traject onder de grondwaterstand (2,2 
m-mv; zuidwestelijk gericht). De contour strekt zich uit tot nabij het fietspad langs 
de Loodijk.  
De bodemsanering bestaat uit het ontgraven van sterk verontreinigde grond en het 
onttrekken van verontreinigd grondwater.  
De grondsanering heeft plaatsgevonden van 14 september 1992 tot 6 oktober 1992.  
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De grondwatersanering heeft plaatsgevonden tussen 5 en 24 november 1992. Uit 
controle van het saneringsresultaat is gebleken dat mogelijk sprake is van 
nalevering en aanvullende saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn. De status van 
deze maatregelen is echter onbekend. 
 
NH0390-0005 

• “Grondwateronderzoek voormalige stortlocatie Loodijk”, Gewest Gooi en 
Vechtstreek 1981. 

• “Notitie voormalige stortplaats Loodijk”, 13 mei 1983. 
• “Verkennend bodemonderzoek voormalige stortplaats Loodijk”, document 

10.4656.0, Iwaco, december 1995. 
• “Grondonderzoek bedrijventerrein bovenlaag voormalige stortlocatie”, 

document 98.1502, september 1999. 
• “Verkennend bodemonderzoek voormalige stortplaats Loodijk nabij nummer 

24”, document 99.1978, Terrascan, januari 2000. 
• “Nader bodemonderzoek voormalige stortplaats Loodijk nabij nummer 24”, 

document 00.2075, Terrascan, mei 2000. 
• “Saneringsplan natuurterrein/bedrijventerrein Loodijk te ’s-Graveland”, 

document 98.1502, Terrascan, februari 2000. 
• “Verkennend bodemonderzoek Loodijk te ’s-Graveland”, document 

PB02108/D01, Kuiper & Burger, juli 2002. 
• “Grondwateronderzoek NAVOS Noord-Holland”, Bodemzorg, november 

2002/februari 2005. 
• “Deklaagonderzoek NAVOS Noord-Holland”, 2001-2003. 
• “Evaluatie bodemsanering voormalige stortplaats Loodijk nabij nummer 24 

(deel A) te ’s-Graveland”, document 03.3301, Terrascan, juli 2005. 
De voormalige stortplaats beslaat een gebied van circa 12 ha waar in de periode 
1930-1976 huisvuil, bouw- en sloopafval en bedrijfsafval is gestort. Na 1976 is 
rioolslib en straatvuil gestort. Rond 1980 zijn de activiteiten op de locatie 
beëindigd. Uit onderzoek na sluiting van de stort is gebleken dat de bodem sterk 
verontreinigd is met metalen. Tevens zijn nog enkele spots met sterke 
arseenverontreiniging aangetroffen tussen de stortplaats en de Loodijk. In 1999 is 
een monitoringsysteem rond de locatie aangelegd (NAVOS). De bodemsanering 
(2003-2005) bestaat uit het afvoeren van sterk verontreinigde grond ter plaatse van 
het toekomstige bedrijfsterrein (en ontsluiting hiervan) in combinatie met het 
aanbrengen van een leeflaag van 1 á 2 meter schone grond over de gehele 
voormalige stortlocatie. Tevens zijn de arseenspots verwijderd. 
 
AA169600408 

• “Verkennend bodemonderzoek Hollands End 36 te ’s-Graveland”, Van Dijk 
Milieutechniek, januari 1998. 

Uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd is 
met metalen en PAK. In de ondergrond is een verhoogd gehalte aan EOX 
vastgesteld. Het grondwater is niet verontreinigd. 
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AA169600430 
• “Verkennend bodemonderzoek Loodijk 30 te ’s-Graveland”, Centrilab, 

november 1998. 
Uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de grond licht verontreinigd is met 
metalen, minerale olie en PAK. In de ondergrond is een verhoogd gehalte aan 
EOX vastgesteld. Het grondwater is niet verontreinigd. 
 
AA169600425 

• “Verkennend bodemonderzoek Loodijk 26a te ’s-Graveland”, document 
GVL.B07.10, CSO, oktober 1996. 

Uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd is 
met metalen, PAK en EOX. In de ondergrond is een verhoogd gehalte aan EOX 
vastgesteld. Het grondwater is licht verontreinigd met metalen. 
 
AA169600428 

• “Verkennend bodemonderzoek Loodijk 25 te ’s-Graveland”, document 
00.2045, Terrascan, maart 2000. 

Uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd is 
met metalen en PAK. In de ondergrond is een verhoogd gehalte aan minerale olie 
vastgesteld (natuurlijke verhoging). Plaatselijk is een matig verhoogd gehalte aan 
kwik vastgesteld. Het grondwater is licht verontreinigd met PAK, zink en xylenen. 
De verhogingen zijn mogelijk gerelateerd aan de nabijgelegen voormalige 
stortplaats. 
 
NH0390-0088/ NH0390-0091 
Ter plaatse van de Kortehoefseplassen en de Hollandse Ankeveense plassen is in 
opdracht van DWR in 2004 waarschijnlijk een waterbodemonderzoek uitgevoerd. 
Bij de provincie zijn deze dossiers echter niet te achterhalen.  
 
 

2.3.4 Bodemkwaliteitskaarten 
Hilversum 
Hilversum is in het bezit van een vastgestelde bodemkwaliteitskaart. Uit de 
bodemkwaliteitskaart blijkt dat de grond op de onderzoekslocatie voornamelijk 
bestaat uit veen. 
Aangegeven is dat binnen de zone ‘veen’ (Hilversumse Bovenmeent) op basis van 
de gemiddelde gehalten in zowel de boven- als de ondergrond geen 
overschrijdingen van de streefwaarden kunnen worden verwacht. 
Op basis van de P95-waarden voor de bovengrond kunnen overschrijdingen van 
streef- en interventiewaarden verwacht worden. Ten aanzien van de ondergrond 
zijn te weinig waarnemingen beschikbaar voor het vaststellen van P95-waarden. 
Tevens kunnen plaatselijk sterk verhoogde gehalten aan arseen voorkomen. 
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Wijdemeren 
De gemeente Wijdemeren is momenteel niet in het bezit van een vastgestelde 
bodemkwaliteitskaart. Momenteel wordt hier wel aan gewerkt. Een vastgestelde 
bodemkwaliteitskaart (in samenwerking met de gemeente Weesp) wordt begin 2007 
verwacht. Wel is door de gemeente aangegeven dat in de grond en het grondwater 
verhoogde achtergrondwaarden gelden voor arseen. 
 
Weesp 
De gemeente Weesp is momenteel niet in het bezit van een vastgestelde 
bodemkwaliteitskaart. Momenteel wordt hier wel aan gewerkt. Een vastgestelde 
bodemkwaliteitskaart (in samenwerking met de gemeente Weesp) wordt begin 2007 
verwacht. Wel is door de gemeente aangegeven dat in de grond en het grondwater 
verhoogde achtergrondwaarden gelden voor arseen. 
 

2.3.5 Grondverzet 
Binnen de bestaande wettelijke kaders is bij een vastgestelde bodemkwaliteitskaart 
vrij grondverzet mogelijk binnen en tussen bepaalde bodemkwaliteitszones, tenzij 
de gemeente redenen heeft aanvullend onderzoek te eisen, wat mogelijk is in de 
vorm van bijvoorbeeld partijkeuringen conform Bouwstoffenbesluit of 
bodemonderzoek volgens het NEN5740-protocol. 
 
Momenteel heeft de gemeente Hilversum een vastgestelde bodemkwaliteitskaart 
waaruit blijkt dat de grond binnen het projectgebied (Hilversumse Bovenmeent) 
schoon (ondergrond) tot licht (bovengrond) verontreinigd is. Op basis van de P95-
waarden zijn tevens (plaatselijk) sterke arseenverontreinigingen te verwachten. 
Grondverzet zonder aanvullende bewijslast is alleen binnen bepaalde zones 
mogelijk. Ten aanzien van de zone ‘veen’ (Hilversumse Bovenmeent) kan alleen 
grond als bodem worden toegepast met een erkend bewijsmiddel in de zin van het 
Bouwstoffenbesluit. 
 
De gemeenten Weesp en Wijdemeren werken gezamenlijk aan een 
bodemkwaliteitskaart welke begin 2007 wordt verwacht. Wel hebben de gemeenten 
reeds aangegeven dat grondverzet op basis van bestaande informatie (NEN5740) 
mogelijk is, zelfs wanneer de onderlinge gemeentegrenzen worden overschreden. 
Mogelijk is hiervoor een beknopt plan van aanpak en een grondbalans 
noodzakelijk. 
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2.3.6 Conclusies en verdachte locaties 
Op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken op en nabij de locatie is de 
verwachting dat de bodem in het gebied binnen de projectgrenzen niet tot licht 
verontreinigd is met metalen, minerale olie, PAK en EOX. Plaatselijk bevinden 
zich echter enkele verdachte locaties waar mogelijk sterke verontreinigingen met 
lood en/of PAK aanwezig zijn. Daarnaast zijn in het gebied verhoogde 
achtergrondgehalten aanwezig voor arseen, met mogelijk plaatselijk sterk 
verhoogde gehalten. Arseen komt veelal van nature verhoogd voor, maar kan bij 
de afvoer/het hergebruik van grond binnen de projectgrenzen een beperkende 
factor zijn. 
 
Met het oog op toekomstig grondverzet is het beleid van de betreffende gemeenten 
verschillend. De gemeente Hilversum gaat uit van partijkeuringen volgens 
Bouwstoffenbesluit en een vastgestelde bodemkwaliteitskaart (BKK) terwijl de 
gemeenten Weesp en Wijdemeren geen vastgestelde BKK hebben en in overleg 
grondverzet op basis van NEN5740-onderzoek toestaan. 
 
Verkennend bodemonderzoek is gewenst ter plaatse van de verdachte locaties 
alsmede op de niet verdachte locaties waar grondverzet beoogd is. In dit laatste 
geval zal het bodemonderzoek dienen als uitgangspunt voor de partij-indelingen 
(partijkeuring volgens het Bouwstoffenbesluit) zodat op voorhand een 
onderverdeling tussen potentiële schone en licht verontreinigde (categorie-1) grond 
gemaakt kan worden zodat voorkomen kan worden dat onnodig categorie-1 grond 
afgevoerd moet worden tegen bijkomende hoge kosten voor verwerking en 
transport. 
 
De volgende deellocaties worden onderzocht (zie ook de tekening in bijlage 2.2): 

a. Het nieuwe traject van de N236 tussen de toekomstige rotonde en de 
voormalige stortplaats; 

b. Het niet onderzochte deel ‘Natuurontwikkeling Faunapassage I’ 
(Hilversumse Bovenmeent); 

c. De dammetjes in het deelgebied ‘Natuurontwikkeling Faunapassage I’ en 
mogelijk puinhoudende op- en afritten tussen weilanden en N236; 

d. Het tankstation (Esso) aan de Loodijk 27 (grondwater); 
e. Sterke PAK-verontreiniging in de bovengrond langs de bestaande N236 en 

de sterke loodverontreiniging in de grond bij poldergemaaloverstort in het 
weiland op het noordoostelijke deel van de locatie (land- en waterbodem). 

 
De voormalige stortplaats ligt buiten de projectgrenzen, is onder beheer van de 
Provincie Noord-Holland en wordt gezien de monitoring/nazorg niet als verdachte 
locatie meegenomen. 
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2.4 Bodemopbouw/geohydrologie 
 
De maaiveldhoogte in het onderzoeksgebied varieert van 1,6 m+NAP tot 1,3 m-
NAP. 
 
In de bodem zijn geen slecht doorlatende lagen tussen de watervoerende pakketten 
aanwezig, zodat het eerste en het tweede watervoerend pakket tezamen één geheel 
vormen. Dit pakket is opgebouwd uit de grindhoudende (matig) grove zanden van 
de Formaties van Twente, Drente, Urk, Sterksel, Kedichem en Harderwijk. De 
geohydrologische basis is opgebouwd uit de ondoorlatende kleiige afzettingen van 
de Formatie van Maassluis. 
Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt regionaal in westelijke 
richting. 
 
In ‘s Graveland worden op enkele punten relatief grote hoeveelheden grondwater 
onttrokken. De stromingsrichting van het grondwater op de locatie wordt hier 
echter nauwelijks door beïnvloed. 
 
De regionale bodemopbouw in ‘s-Graveland kan als volgt worden geschematiseerd: 
 
 0,6 m+NAP 
Deklaag 
      1,4 m-NAP 
1e WVP  zand matig grof 
     60 m-NAP 
2e WVP zand matig grof 
   onbekend 
Geohydrologische basis 
 
Bron: Grondwaterkaart van Nederland, blad Utrecht (TNO-Dienst 
Grondwaterverkenning, 1978). 
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2.5 Opzet van het onderzoek 
 
In de volgende paragrafen is per onderdeel de onderzoeksopzet beschreven. De 
volledige onderzoeksopzet is in overleg met de opdrachtgever vooraf vastgesteld 
aan de hand van de notitie met kenmerk PB06248/N01-REV 01, d.d. 2 oktober 
2006. 
 

2.5.1 Verkennend bodemonderzoek 
De onderzoeksopzet betreft maatwerk en is door Kuiper & Burger bepaald waarbij 
enkele deellocaties worden onderzocht conform de strategie voor grootschalige 
onverdachte locaties uit het NEN 5740 protocol. De volgende 
onderzoekshypothese wordt gehanteerd: verdacht van lichte verontreinigingen in de 
bovengrond met plaatselijk matige tot sterke verontreinigingen met arseen, lood en 
PAK. De veldwerkzaamheden worden volgens de BRL SIKB 2000 uitgevoerd. De 
onderzoeksopzet is in tabel 2.5.1 samengevat. 
 
Tabel 2.5.1: onderzoeksopzet milieuhygiënisch bodemonderzoek 

Veldwerkzaamheden Laboratoriumwerkzaamheden 
Terreindeel 

Oppervlak 
(ha) boring tot 

0,5 m-mv 
boring tot 
2,0 m-mv 

peilbuis tot 
3,0 m-mv 

boven-
grond 

onder-
grond 

grond-
water 

Geprojecteerde weggedeelten1 / natuurontwikkeling  

Zuidoost bij kunstwerk II ca. 3,0 14 2 4 3 2 4 

Natuurontwikkeling (Hilversumse Bovenmeent) 

Aan te leggen waterpartij ca 3,4 15 2 4 3 2 4 

Overig terreindeel4 ca. 22 0 10 3 4 6 3 

Dammetjes, op- en afritten 

14 deellocaties - 32 - - 28 - - 

Tankstation (Esso) 

Loodijk 27 - 52 32 22 4 2 23 

Sterke verontreinigingen 

PAK: berm km 11.4-11.9 - 10 - - 5 - - 

Lood:gemaaloverstort - 4 - - 2 - - 
1) De bodem onder de bestaande verharding wordt niet onderzocht.  
2) Diepe boringen worden mogelijk doorgezet tot 3 m-mv. Indien mogelijk wordt het grondwater in bestaande  
    peilbuizen bemonsterd. 
3) Één analyse MTBE in grondwater. 
4) Gereduceerde onderzoeksopzet ten opzichte van NEN5740. 

 
Geprojecteerde weggedeelten 
Ter plaatse van de geplande ligging van de toekomstige provinciale weg en het te 
plaatsen kunstwerk wordt bodem onderzocht volgens de strategie ‘Grootschalig 
onverdacht’ uit het NEN5740-protocol. De boringen worden gelijkmatig over het 
traject verdeeld waarbij de toekomstige faunapassages als aandachtspunten worden 
meegenomen. 
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Natuurontwikkeling 
Ter plaatse van de aan te leggen waterpartij in het gebied ten noorden van de N236 
(natuurontwikkeling) wordt de bodem onderzocht volgens de strategie 
‘Grootschalig onverdacht’ uit het NEN5740-protocol. 
Tevens wordt het overige terreindeel indicatief onderzocht met het oog op 
toekomstig grondverzet en gericht op de ondergrond aangezien de bovengrond 
tussen de dammetjes reeds onderzocht wordt. 
 
Dammetjes, op- en afritten 
In aanvulling op de asbestanalyses in de 10 dammetjes en de 4 op- en afritten 
(weilanden-N236) wordt tevens milieuhygiënisch onderzoek uitgevoerd met het oog 
op de mogelijke afvoer van het (puin- en/of asbesthoudende) wellicht 
verontreinigde materiaal. Hiervoor wordt het materiaal in de dammetjes 
bemonsterd en geanalyseerd en wordt tussen de dammetjes een monster van de 
bovengrond geanalyseerd ter referentie en controle van de achtergrondkwaliteit. 
 
Bij de op- en afritten worden zowel het (puin- en/of asbesthoudende) 
dempingsmateriaal, de bovengrond in de weilanden en de bovengrond in de 
bermen onderzocht.  
 
Tankstation (Esso) 
Omdat het saneringsresultaat bij de provincie niet duidelijk is vastgelegd wordt de 
bodem nabij het tankstation aanvullend onderzocht waarbij indien mogelijk gebruik 
wordt gemaakt van bestaande peilbuizen. De in de saneringsevaluatie genoemde 
mogelijke verspreiding van restverontreiniging kan zo worden geverifieerd. 
 
Tevens wordt één grondwatermonster geanalyseerd op methyl-tert-butylether 
(MTBE). MTBE is sinds 1988 toegepast als loodvervanger in benzine (maximaal 
15 %) om de klopvastheid te verhogen. Inmiddels is vanwege mogelijke 
schadelijke milieu-effecten de toepassing van MTBE niet meer toegestaan maar 
vanwege het jarenlange gebruik wordt de stof nog steeds aangetroffen in het 
grondwater bij de oudere takstations. MTBE is zeer mobiel en verspreid zich met 
de grondwaterstromingssnelheid (retardatiefactor is gelijk aan 1). 
 
Sterke verontreinigingen 
In het traject waarin tijdens een voorgaand bodemonderzoek een sterke 
verontreiniging met PAK in de bermen van de N236 is vastgesteld (km 11.4-11.9) 
wordt de bovengrond in beide bermen bemonsterd en onderzocht per trajectdeel 
van 100 meter. 
 
De bovengrond aan de overzijde van de watergang waar in een voorgaand 
bodemonderzoek bij de poldergemaaloverstort een sterke verontreiniging met lood 
is aangetroffen, wordt in het onderhavige onderzoek tevens aanvullend onderzocht 
op lood. 
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Algemeen 
Aangezien ter plaatse van de voorgenomen natuurontwikkeling ten zuiden van de 
N236, buiten het geprojecteerde weggedeelte, geen grondverzet wordt verwacht, 
wordt hier geen extra bodemonderzoek uitgevoerd. 
 
Alle grond(meng)monsters worden geanalyseerd op het NEN 5740 analysepakket 
voor de grond. Dit pakket bestaat uit: droge stofgehalte (indamprest), organische 
stof, lutum, chroom, nikkel, koper, zink, cadmium, lood, arseen en kwik, PAK(10 
van VROM), EOX en minerale olie. 
 
Alle grondwatermonsters worden geanalyseerd op het NEN 5740 analysepakket 
voor grondwater. Dit pakket bestaat uit: chroom, nikkel, koper, zink, cadmium, 
lood, arseen en kwik, aromaten en VOCl en minerale olie. 
 

2.5.2 Bodemonderzoek macrochemie 
De bodem heeft belangrijke functies, zoals het leveren van nutriënten aan 
gewassen, het afbreken van verontreinigingen, en het vastleggen van organische 
stof en zware metalen. Kringlopen van stoffen, met name koolstof en stikstof, en 
daarbij optredende verliezen naar grond- en oppervlaktewater en atmosfeer, hebben 
directe invloed op waterkwaliteit, luchtkwaliteit en klimaat. Toevoer van nutriënten 
en verontreinigende stoffen aan de bodem met mest, zuiveringsslib, en door 
depositie vanuit de lucht kan leiden tot vervuilde bodems. Verontreinigingen 
kunnen worden opgenomen door gewas, uitspoelen naar grond- en 
oppervlaktewater en effecten hebben op organismen in en op de bodem. 
 
In de bodem van landbouwgronden in Nederland komt op sommige plaatsen een 
grote hoeveelheid fosfaat en nitraat voor. Dit is het gevolg van het feit dat 
jarenlang meer fosfaat en nitraat aan de bodem is toegediend dan via de oogst van 
gewassen is afgevoerd, met name in het zuidelijk en oostelijk deel van Nederland 
(zandgebied) waar sinds de zestiger jaren de intensieve veehouderij zich sterk heeft 
ontwikkeld. Stikstof en fosfor zijn noodzakelijke elementen voor de ontwikkeling 
van mens, dier en gewas en een tekort kan de gezondheid van mens, dier en gewas 
schaden. Het vóórkomen van (te) grote hoeveelheden fosfaat en nitraat in de bodem 
verhoogt echter het risico op uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater en 
beïnvloed het voorkomen van bepaalde plantensoorten. Door de uitspoeling naar 
het oppervlaktewater ontstaat eutrofiëring: het water wordt te voedselrijk, wat 
vooral in stilstaand water kan leiden tot algenbloei, ongeschiktheid voor recreatie 
en verminderde biodiversiteit van waterplanten (vissterfte). Bij de omvorming van 
landbouwgrond tot natuurterrein blijkt een hoog gehalte aan fosfaat en nitraat een 
negatieve invloed te hebben op de natuurontwikkeling. 
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Het Nederlandse beleid is er op gericht om de uitspoeling van nutriënten als nitraat 
en fosfaat te verminderen (mestbeleid), zodat kan worden voldaan aan de 
internationaal afgesproken kwaliteitsdoelstellingen voor grond- en 
oppervlaktewater. Belangrijk hierbij zijn ondermeer de doelstellingen uit de 
Europese Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.  
 
Ter plaatse van de natuurontwikkeling wordt tevens onderzoek naar de 
macrochemische samenstelling van de bodem verricht. Hiertoe wordt de bodem 
bemonsterd per bodemlaag van 10 cm. De opzet is samengevat in tabel 2.5.2. 
 
Tabel 2.5.2: Bodemonderzoek natuurontwikkeling (macrochemische parameters) 

Terreindeel 
Oppervlak 

(m2) 
Boringen tot 1,0 m-mv Te onderzoeken mengmonsters 

Faunapassage I 256.680 8 28 

Faunapassage II 106.700 4 12 

Totaal: 363.380 12 40 

 
Alle 40 mengmonster worden samengesteld uit maximaal 3 deelmonsters per laag 
van 10 cm en worden geanalyseerd op de parameters nitraat en fosfaat. 
 
 

2.5.3 Waterbodemonderzoek 
Bij het waterbodemonderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen vier deellocaties 
(A t/m E). De oppervlakken van de deellocaties zijn bepaald op basis van de bij de 
offerte overlegde tekeningen en zijn tezamen met de onderzoeksopzet weergegeven 
in tabellen 2.5.3 en 2.5.4. 
 
Tabel 2.5.3: onderzoeksopzet waterbodemonderzoek trajecten A t/m D 

Te onderzoeken mengmonsters 
Traject Omschrijving 

Oppervlak 
(m2) 

Aantal 
steken sliblaag vaste waterbodem 

A voor en na kunstwerk I 8.223 27 3 3 

B t.p.v. toekomstige rotonde 4.346 20 3 3 

C tussen toekomstige rotonde en kunstwerk II 424 10 1 1 

D tussen toekomstige rotonde en kunstwerk I 365 10 1 1 

 Totaal: 13.358 67 8 8 

 
Het onderzoek van de waterbodem ter plaatste van de deellocaties A en B wordt 
uitgevoerd conform de NVN 5720. In verband met de beperkte oppervlakte, wordt 
ter plaatse van de deellocaties C en D het landelijk geldende protocol ‘Regeling 
vaststelling klasse-indeling onderhoudsspecie’ gehanteerd. Middels beide 
protocollen wordt een representatief beeld van de kwaliteit van de waterbodem 
verkregen. 
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Aanvullend wordt de waterbodem nabij de poldergemaaloverstort naar aanleiding 
van de eerder vastgestelde sterke verontreiniging met lood onderzocht. 
 
Tabel 2.5.4: onderzoeksopzet waterbodemonderzoek traject E 

Te onderzoeken mengmonsters 
Traject Omschrijving 

Oppervlak 
(m2) 

Aantal 
steken sliblaag vaste waterbodem 

E poldergemaaloverstort ca. 4001 10 1 1 
1) traject 100 meter lengte watergang aan weerszijden van de overstort 

 
De steken worden vanaf de kant verricht met een multisampler (voor bemonstering 
van een sloot breder dan 5 meter wordt een boot ingezet). De mengmonsters 
worden in het veld samengesteld en in het laboratorium geanalyseerd.  
Het analysepakket bestaat uit droge stof, organische stof, lutum, fractie < 16 µm, 
arseen, cadmium, chroom, koper, lood, nikkel, zink en kwik, PAK(10 VROM), 
minerale olie (GC), OCB en PCB. Aanbevolen wordt een SCG-zeefkromme uit te 
voeren indien blijkt dat het slib klasse 3 of 4 baggerspecie betreft en naar een 
stortplaats/verwerker afgevoerd dient te worden. Er zal specifiek aandacht worden 
besteed aan het voorkomen van arseen in de sliblaag. 
 

2.5.4 Verkennend asbestonderzoek 
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd door een DTA-er of een persoon die de 
cursus asbestherkenning heeft gevolgd. 
 
Op de locatie zijn 4 op- en afritten aanwezig naar naastgelegen erven (particulier 
eigendom) of weilanden. Tevens zijn circa 10 dammetjes aanwezig in het gebied 
ten noorden van de ’s-Gravelandsevaart (natuurontwikkeling) aanwezig en kruist 
het toekomstige tracé (geprojecteerde weggedeelten) op enkele plaatsen een 
bestaande asfaltverharding. De genoemde verhardingen (dammetjes, op- en 
afritten) kunnen puin bevatten en zijn verdacht voor het voorkomen van asbest.  
 
Gezien de sterke begroeiing op delen van het terrein wordt een visuele 
maaiveldinspectie van het gehele terrein binnen de projectgrenzen niet haalbaar 
geacht. De visuele inspectie blijft derhalve beperkt tot de als asbestverdacht 
aangemerkte deellocaties en de boorlocaties van het verkennend bodemonderzoek. 
 
Het maaiveld/toplaag (de bovenste 5 cm van de bodem) en al het opgeboorde 
materiaal wordt visueel geïnspecteerd op het voorkomen van asbest verdachte 
materialen. Het verkennend asbestonderzoek is gebaseerd op hoofdstuk 7 uit het 
NEN 5707-protocol. De visuele inspectie van het maaiveld zal plaats vinden bij 
droog en helder weer. Indien van asbest verdacht materiaal groter dan 16 mm 
wordt aangetroffen, wordt dit apart verzameld en bemonsterd conform de NEN 
5896. 
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Per verharding (dammetjes, op- en afritten) zal een gat gegraven worden 
(0,3x0,3x0,5 m) waarbij één asbestanalyse van het (puinhoudende) materiaal wordt 
uitgevoerd (monstergrootte 1-6 kg), ook wanneer visueel geen van asbest verdacht 
materiaal wordt aangetroffen.  
 
Uit de resultaten van het verkennend asbestonderzoek volgt mogelijk de conclusie 
dat nader asbestonderzoek noodzakelijk is. 
 

2.5.5 Wegenbouwkundig onderzoek 
In het verhardings- en funderingsonderzoek wordt het gehele traject tussen km 
11.00 en km 13.16 onderzocht waarbij het parallel gelegen fietspad wordt 
meegenomen. Tevens wordt het Hollands End onderzocht, tot 40 meter van de 
bestaande kruising met de N236. De Melkmeent (nabij de noordgrens van het 
onderzoeksgebied) valt buiten het onderzoek.  
 
Het onderzoek voldoet aan de ‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’(CROW 04-
08) en het NCOB-protocol. Voor de uitvoering van de werkzaamheden worden 
verkeersmaatregelen getroffen volgens CROW-publicatie 96b figuur 37a (exclusief 
botsabsorber). 
 
De asfaltcilinders worden onderzocht op de aanwezigheid van teer met behulp van 
de PAK-marker. Enkele monsters worden onderzocht op de aanwezigheid van teer 
door middel van het bepalen van het PAK-gehalte met behulp van DLC-methode 
(Dunne Laag Chromatografie). Indien een DLC-uitslag tussen 50 en 250 mg/kg ds. 
wordt gerapporteerd, wordt het betreffende DLC-extract onderzocht middels een 
GC-MS-analyse. 
 
Het type fundering en de opbouw van de fundering worden beschreven en de 
samenstelling van het funderingsmateriaal wordt middels een milieukundig 
onderzoek bepaald. Van het funderingsmateriaal worden (meng)monsters 
samengesteld en geanalyseerd op een NEN 5740 pakket. Op de samengestelde 
monsters funderingsmateriaal wordt tevens uitloogonderzoek in de schudtest 
volgens NEN-EN 12457-2 (LS=10) uitgevoerd. De analyses op het eluaat bestaan 
uit 15 metalen en 4 anionen en worden in overeenstemming met AP04 echter in 
enkelvoud uitgevoerd. Ten slotte worden de monsters, indien deze puin bevatten, 
beoordeeld op asbest. 
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In tabel 2.5.5 worden de werkzaamheden per wegvak samengevat. 
 
Tabel 2.5.5: onderzoeksopzet wegenbouwkundig onderzoek 
Naam Lengte (m) Breedte (m) Oppervlakte (m2) Aantal boringen1 
N236 Loodijk/Gooilandseweg 2.160 7 15.000 30 
Fietspad (N236) 2.160 2,25 4.900 10 
Verzorgingsplaats 175 4 700 2 
Vluchthavens 140 (70 x 2) 3,5 490 (2 x 140) 2 x 2 
Melkmeent 800 4 3.200 uitgesloten 
Aansluiting Hollands End 40 10 400 2 
Opstelstroken e.d. - - - 4 
Totaal - - 24.700 52 

1) het aantal boringen is gebaseerd op het NCOB-protocol wat door asfaltcentrales als acceptatiebeleid wordt 
gehanteerd (een minimaal aantal van 1 boring per 500 m2). Hierbij is rekening gehouden met een beperkt 
aantal extra boringen in opstelstroken en bijzondere vakken, zoals grote reparaties, vluchthavens en 
dergelijke. 
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3 VELDONDERZOEK 
 

3.1 Algemeen 
 
Het veldonderzoek bestaat uit de bemonstering van grond, grondwater, slib, asfalt 
en funderingsmateriaal. De wegenbouwkundige veldwerkzaamheden zijn 
uitgevoerd door Arnhem Diamant BV onder leiding van KOAC•NPC en Kuiper & 
Burger. De overige veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Verhoeve Milieu 
West, onder leiding van Kuiper & Burger Bodem en Water BV. 
 

3.2 Uitvoering 
 
3.2.1 Milieuhygiënisch bodemonderzoek  

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd zoals omschreven in de onderzoeksopzet. 
De enige uitzondering hierop is ter plaatse van het tankstation (Esso). Bij het 
tankstation zijn geen boringen geplaatst. In overleg met de opdrachtgever is 
gekozen voor een eerste fase verificatie van de grondwaterkwaliteit. Hiervoor is 
een bestaande peilbuis (PB22) gebruikt; 
 
De boorwerkzaamheden hebben plaatsgevonden op 2 t/m 6, 9 en 11 oktober 2006. 
De ligging van de boringen en peilbuizen is aangegeven op de locatietekening in 
bijlage 2.3. De grond is zintuiglijk beoordeeld en beschreven in 
boorbeschrijvingen. Deze boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3. De 
grond is per bodemlaag bemonsterd, met een maximaal traject van 0,5 meter. Bij 
het toekennen van de boringnummers zijn de volgende coderingen gehanteerd: 
 
Deellocatie Monstercode 
Dammetjes, toe- en afritten (inclusie asbest) D 
Natuurontwikkeling Hilversumse Bovenmeent algemeen N 
Toekomstige waterpartij Hilversumse Bovenmeent WP 
Macrochemisch onderzoek (bemonstering per 10 cm) M 
Verdachte deellocaties (PAK/lood) V 
Geprojecteerd weggedeelte (tussen voormalige stortplaats en de N236) PW 
Watergang A t/m E (slib/vaste waterbodem) WA t/m WE (S/B) 
 
Een compleet overzicht van de aantallen gegraven gaten, boringen en peilbuizen, 
inclusief boringnummer en plaatsingsdatum, is opgenomen in bijlage 4. 
 
Het omhooggebrachte bodemmateriaal is visueel geïnspecteerd op het voorkomen 
van van asbestverdachte materialen. Tevens zijn diverse monsters genomen uit 
puin(houdende)lagen ter plaatse van de dammetjes en de toe- en afritten. Hiertoe 
zijn 14 gaten gegraven van 0,3 x 0,3 x 0,5 m. Alle monsters zijn aangeboden aan 
het laboratorium voor analyse op asbest conform de NEN5707 voor grond, of 
conform de o-NEN5897 voor puin. 
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Grondwater 
Het grondwater is bemonsterd op 16, 17 en 18 oktober 2006, De pH (zuurgraad) 
en EC (geleidbaarheid) van de grondwatermonsters zijn in het veld bepaald. 
Tevens zijn de grondwaterstanden (stijghoogten) gemeten ten opzichte van het 
maaiveld. 
 
 

3.2.2 Wegenbouwkundig onderzoek 
 
Voor nadere informatie met betrekking tot de uitvoering van het wegenbouwkundig 
onderzoek wordt verwezen naar de rapportage van KOAC•NPC. 
 
 

3.3 Resultaten 
 
Het maaiveld op de onderzoekslocatie bestaat voornamelijk uit grasland en 
bossages (toekomstige natuurontwikkeling) en groenstroken (wegbermen). In het 
onderstaande overzicht is de dominante bodemopbouw per gebiedsdeel 
weergegeven voor de bovengrond (0-50 cm-mv), de tweede halve meter (50-100 
cm-mv) en de ondergrond (100-200 cm-mv). 
 

Gebiedsdeel Bovengrond 
Tweede halve 

meter 
Ondergrond 

N236 en bermen zand klei zand 
Hilversumse bovenmeent (algemeen) klei/veen veen veen/zand 
Hilversumse bovenmeent (routes over de dammetjes) zand veen - 
Geprojecteerd weggedeelte (N236/vml. stortplaats) veen veen zand 
Watergangen A t/m E slib zand/klei/veen - 
 
Ter plaatse van de dammetjes in de Hilversumse Bovenmeent en de toe- en afritten 
tussen de weilanden en de N236 bevinden zich lagen van puin en/of puinhoudende 
zandlagen. Tevens zijn in de bermen van de N236 diverse bodemvreemde 
materialen aangetroffen. Ter hoogte van de bossages tussen de N236 en de 
voormalige stortplaats en in de weilanden in de Hilversumse Bovenmeent zijn geen 
bodemvreemde bijmengingen aangetroffen. 
 
In tabel 3.3.1 zijn de afwijkingen aan de grond per boring beschreven. Voor een 
uitgebreide beschrijving van de grond wordt verwezen naar de boorbeschrijvingen 
in bijlage 3. 
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Tabel 3.3.1: Afwijkingen aan de grond 

Boring 
Traject 

(cm-mv) 
Grondsoort Afwijking 

D02 0-60 zand matig asfalthoudend, sterk baksteenhoudend, matig betonhoudend 
D03 0-40 - volledig puin 
D04 0-20 - volledig baksteen 
D05 30-60 zand sterk baksteenhoudend 
D06 0-50 zand zwak puinhoudend 
D07 0-50 zand zwak puinhoudend 

 50-70 klei zwak baksteenhoudend 
D08 0-30 - volledig grind, zwak puinhoudend 
D09 0-40 zand zwak baksteenhoudend 
D10 8-40 zand zwak baksteenhoudend 
D11 0-50 zand zwak baksteenhoudend 
D12 0-30 - volledig puin, brokken asfalt 

 30-80 zand zwak baksteenhoudend 
D13 0-40 zand matig baksteenhoudend 
D14 0-30 - volledig puin 
D15 0-30 zand sterk puinhoudend 
D16 0-40 - volledig puin 
D17 0-30 zand sterk puinhoudend 
D18 0-40 - puin 
D19 0-30 zand matig puinhoudend 
D20 0-40 zand matig puinhoudend 
D22 0-50 - volledig puin 
D23 0-50 zand matig puinhoudend 
D24 0-50 zand sterk puinhoudend 
D25 0-50 zand sterk puinhoudend 
D26 0-50 zand sterk puinhoudend 
D27 0-40 zand zwak puinhoudend 
D28 0-30 zand matig puinhoudend 
D29 0-50 veen sterk puinhoudend 
D30 0-30 - volledig puin 
M09 0-40 zand zwak puinhoudend 
V01 0-50 zand matig puinhoudend 
V02 0-50 zand sterk puinhoudend 
V03 0-50 zand sterk puinhoudend 
V05 0-40 zand matig puinhoudend 
V06 0-50 zand zwak baksteenhoudend 
V08 0-50 zand sterk baksteenhoudend 
V09 0-50 zand zwak baksteenhoudend 
V10 0-50 zand zwak baksteenhoudend 
V14 0-50 zand zwak puinhoudend 

 
Tijdens de globale inspectie van het terrein is geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. De tijdens de grondwatermonstername gemeten waarden zijn, samen 
met de waarnemingen aan het grondwater, in tabel 3.3.2 weergegeven. 
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Tabel 3.3.2: Gegevens grondwatermonstername 

Peilbuis 
Filterdiepte 

(cm-mv) 
Stijghoogte 
(cm-mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm)

Waarnemingen 

WP02 100-200 45 6,9 743 - 
WP06 100-200 50 7,1 621 - 
WP10 100-200 50 6,8 692 - 
WP19 100-200 50 6,7 653 - 
PW04 60-160 11 6,2 720 - 
PW08 60-160 10 6,4 733 - 
PW15 60-160 10 6,5 815 - 
PW19 150-250 90 6,9 693 - 
N03 70-170 45 6,5 670 - 
N06 100-200 50 6,8 580 - 
N10 100-200 45 6,7 712 - 
PB22 - 260 6,6 730 - 

 
De bestaande peilbuis PB22 tussen het tankstation (Esso) en de N236 bleek tijdens 
het veldwerk niet meer aanwezig, evenals de overige peilbuizen uit deze serie. 
Gekozen is een (recenter geplaatste) bestaande peilbuis ter plaatse van de 
verontreinigingscontour in het grondwater te gebruiken (tevens gecodeerd als 
PB22). 
 
De grondwaterstand ter plaatse van het onderzoeksgebied is tijdens de 
boorwerkzaamheden aangetroffen op een diepte variërend van 10 cm-mv ter plaatse 
van het geprojecteerde weggedeelte (boringen PW) tussen de voormalige stortplaats 
en de N236 en 100 cm-mv ter plaatse van de wegbermen en Hilversumse 
Bovenmeent. 
 
Door de vele watergangen in het onderzoeksgebied, de nabijgelegen plassen en van 
stromingsbeïnvloedende objecten in de bodem zoals kabels, leidingen en/of 
cunetten zal een eenduidige stromingsrichting van het freatisch grondwater niet zijn 
vast te stellen. 
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4 LABORATORIUMONDERZOEK 
 

4.1 Algemeen 
 
Het laboratoriumonderzoek omvat de analyse van grond(meng)monsters en 
grondwater. De chemische en fysische analyses zijn uitgevoerd door Eurofins 
Envirolab te Oosterhout (N-Br; RvA-geaccrediteerd). De asbestanalyses zijn 
uitgevoerd door Fibrecount Rotterdam (RvA-geaccrediteerd). De analyses aan het 
asfalt en het funderingsmateriaal zijn uitgevoerd door de KOAC•NPC te Vucht 
(RvA-geaccrediteerd). 
 

4.2 Uitvoering 
 

4.2.1 Verkennend bodemonderzoek 
Aan de hand van de resultaten van het vooronderzoek en de veldwaarnemingen zijn 
in het laboratorium grond(meng)monsters samengesteld c.q. geselecteerd en 
chemisch/fysisch geanalyseerd. De (meng)monsters zijn zodanig gekozen en 
samengesteld dat na uitvoering van het laboratoriumonderzoek een representatief 
beeld wordt verkregen van de huidige bodemkwaliteit (grond en grondwater). 
 
Grond 
In tabel 4.2.1. zijn de verrichte chemische en fysische grondanalyses weergegeven.  
 
Tabel 4.2.1: Verrichte chemische en fysische grondanalyses 

Boorpunten 
Traject 

(cm-mv)
Grond-
soort 

Afwijkingen Analyse 

Geprojecteerd weggedeelte / natuurontwikkeling 
PW4+6+7+8 0-50 veen - NEN5740-gr 
PW12+14+16+18 0-50 veen - NEN5740-gr 
PW19+20 0-50 veen - NEN5740-gr 
PW1+4+8+13 100-200 zand - NEN5740-gr 
PW14+15+19 100-250 zand - NEN5740-gr 
Natuurontwikkeling Hilversumse Bovenmeent (waterpartij) 
WP1, 3, 5, 8, 9 0-30 klei - NEN5740-gr 
WP11, 12, 15, 17, 19 0-50 klei - NEN5740-gr 
WP2, 6 40-140 veen - NEN5740-gr 
WP2* 40-140 veen - As, lu, os 
WP6* 40-140 veen - As, lu, os 
WP10, 13, 19 80-200 zand - NEN5740-gr 
WP6, 10, 13 0-40 klei - NEN5740-gr 
Natuurontwikkeling Hilversumse Bovenmeent (overig terreindeel) 
N1 (N1+2) 0-30 klei - NEN5740-gr 
N2 (N3+4+8+9) 0-50 klei - NEN5740-gr 
N3 (N5+10) 0-50 klei - NEN5740-gr 
N4 (N6+7+11+12) 0-50 klei - NEN5740-gr 
N5 (N1+2+3) 20-90 veen - NEN5740-gr 
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Vervolg tabel 4.2.1: Verrichte chemische en fysische grondanalyses 

Boorpunten 
Traject 

(cm-mv)
Grond-
soort 

Afwijkingen Analyse 

N6 (N4+5+6) 30-160 veen - NEN5740-gr 
N7 (N7+8+10+12) 30-100 veen - NEN5740-gr 
N8 (N1+2+3) 70-200 zand - NEN5740-gr 
N9 (N4+5+6) 140-200 zand - NEN5740-gr 
N10 (N7+8+10+12) 90-200 zand - NEN5740-gr 
Dammetjes, op- en afritten 
D1 0-50 zand - NEN5740-gr 
D2 0-60 zand matig asfalthoudend, sterk 

baksteenhoudend, matig betonhoudend 
NEN5740-gr 

D5 30-60 zand sterk baksteenhoudend NEN5740-gr 
D6 0-50 zand zwak puinhoudend NEN5740-gr 
D7+8 0-80 zand zwak puinhoudend NEN5740-gr 
D10 8-40 zand zwak baksteenhoudend NEN5740-gr 
D9+11 0-50 zand zwak baksteenhoudend NEN5740-gr 
D9* 0-40 zand zwak baksteenhoudend PAK, o.s. 
D11* 0-50 zand zwak baksteenhoudend PAK, o.s. 
D12 30-80 zand zwak baksteenhoudend NEN5740-gr 
D13 0-40 zand matig baksteenhoudend NEN5740-gr 
D14 30-80 veen - NEN5740-gr 
D15 0-30 zand sterk puinhoudend NEN5740-gr 
D16 40-90 veen - NEN5740-gr 
D17 0-30 zand sterk puinhoudend NEN5740-gr 
D18 40-90 zand - NEN5740-gr 
D19 0-30 zand matig puinhoudend NEN5740-gr 
D20 0-40 zand matig puinhoudend NEN5740-gr 
D21 0-20 klei - NEN5740-gr 
D22 0-50 zand - NEN5740-gr 
D23 0-50 zand matig puinhoudend NEN5740-gr 
D24 0-50 zand sterk puinhoudend NEN5740-gr 
D25 0-50 zand sterk puinhoudend NEN5740-gr 
D26 0-50 zand sterk puinhoudend NEN5740-gr 
D27 0-40 zand zwak puinhoudend NEN5740-gr 
D28 0-30 zand matig puinhoudend NEN5740-gr 
D29 0-50 veen sterk puinhoudend NEN5740-gr 
D31 0-50 zand - NEN5740-gr 
D23,25,28,30 30-100 veen - NEN5740-gr 
Sterke verontreinigingen met lood en PAK 
V1 0-50 zand matig puinhoudend lood, lu, os 
V2+3 0-50 zand sterk puinhoudend lood, lu, os 
V5+6 0-50 zand matig puinhoudend, zwak baksteenhoudend PAK, os 
V7+8 0-50 zand sterk baksteenhoudend PAK, os 
V9+10 0-50 zand zwak baksteenhoudend PAK, os 
V11+12 0-50 zand - PAK, os 
V13+14 0-50 zand zwak puinhoudend PAK, os 
     NEN5740-gr: droge stofgehalte, organische stof, lutum, metalen (chroom, nikkel, koper, zink, 

cadmium, lood, arseen en kwik), PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen, 
10 van VROM), EOX (extraheerbare organohalogeenverbindingen), minerale olie. 
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De vier met een ‘*‘ gemarkeerde deelmonsters betreffen separaat geanalyseerde 
monsters naar aanleiding van een tussen- of interventiewaarde-overschrijding in 
een mengmonster. 
 
Grondwater 
In tabel 4.2.2 zijn de verrichte analyses op de grondwatermonsters weergegeven. 
De bestaande peilbuis (PB22) wordt aanvullend op het NEN-pakket geanalyseerd 
op MTBE (methyl-tert-butyl-ether).  
 
Tabel 4.2.2: Verrichte grondwateranalyse 

Peilbuis 
Filterdiepte 

(cm-mv) 
Stijghoogte 
(cm-mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Analyse 

WP02 100-200 45 6,9 743 NEN5740-gw 
WP06 100-200 50 7,1 621 NEN5740-gw 
WP10 100-200 50 6,8 692 NEN5740-gw 
WP19 100-200 50 6,7 653 NEN5740-gw 
PW04 60-160 11 6,2 720 NEN5740-gw 
PW08 60-160 10 6,4 733 NEN5740-gw 
PW15 60-160 10 6,5 815 NEN5740-gw 
PW19 150-250 90 6,9 693 NEN5740-gw 
N03 70-170 45 6,5 670 NEN5740-gw 
N06 100-200 50 6,8 580 NEN5740-gw 
N10 100-200 45 6,7 712 NEN5740-gw 
PB22 - 260 6,6 730 NEN5740-gw, MTBE 

      NEN-gw:  metalen (chroom, nikkel, koper, zink, cadmium, lood, arseen en kwik), VOCl  
  (vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen), BTEXN (vluchtige aromatische  
  koolwaterstoffen), minerale olie. 
 
 

4.2.2 Bodemonderzoek macrochemie 
In tabel 4.2.3 zijn de verrichte analyses uit het macrochemisch bodemonderzoek 
samengevat. De te analyseren mengmonsters worden samengesteld uit 4 clusters 
van boringen. Bij het samenstellen van de mengmonsters per cluster is rekening 
gehouden met verschillende bodemtypes door per laag de deelmonsters van het 
dominante bodemtype op te nemen. 
 
Tabel 4.2.3: Verrichte grondanalyse macrochemie 

Boorpunten 
Traject 

(cm-mv) 
Grondsoort Afwijkingen Analyse 

M1, 2, 3 0-10 klei - Fosfaat, nitraat 
M1, 2, 3 10-20 klei - Fosfaat, nitraat 
M1, 2 20-30 klei - Fosfaat, nitraat 
M1, 2 30-40 klei - Fosfaat, nitraat 
M1, 2, 3 40-50 veen - Fosfaat, nitraat 
M1, 2, 3 50-60 veen - Fosfaat, nitraat 
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Vervolg tabel 4.2.3: Verrichte grondanalyse macrochemie 

Boorpunten 
Traject 

(cm-mv) 
Grondsoort Afwijkingen Analyse 

M1, 2, 3 60-70 veen - Fosfaat, nitraat 
M2, 3 70-80 veen - Fosfaat, nitraat 
M2, 3 80-90 veen - Fosfaat, nitraat 
M1, 2 90-100 zand - Fosfaat, nitraat 
     M4, 8 0-10 klei - Fosfaat, nitraat 
M4, 8 10-20 klei - Fosfaat, nitraat 
M4, 8 20-30 veen - Fosfaat, nitraat 
M4, 8 30-40 veen - Fosfaat, nitraat 
M4, 8 40-50 veen - Fosfaat, nitraat 
M4, 8 50-60 veen - Fosfaat, nitraat 
M4, 8 60-70 veen - Fosfaat, nitraat 
M4, 8 70-80 veen - Fosfaat, nitraat 
M4, 8 80-90 veen - Fosfaat, nitraat 
M4, 8 90-100 veen - Fosfaat, nitraat 
     M5, 6, 7 0-10 klei - Fosfaat, nitraat 
M5, 6, 7 10-20 klei - Fosfaat, nitraat 
M5, 6 20-30 veen - Fosfaat, nitraat 
M5, 6 30-40 veen - Fosfaat, nitraat 
M5, 6 40-50 veen - Fosfaat, nitraat 
M6, 7 50-60 zand - Fosfaat, nitraat 
M6, 7 60-70 zand - Fosfaat, nitraat 
M6, 7 70-80 zand - Fosfaat, nitraat 
M6, 7 80-90 zand - Fosfaat, nitraat 
M6, 7 90-100 zand - Fosfaat, nitraat 
     M10, 11, 12 10-1 veen - Fosfaat, nitraat 
M10, 11, 12 20-2 veen - Fosfaat, nitraat 
M10, 11, 12 30-3 veen - Fosfaat, nitraat 
M10, 11, 12 40-4 veen - Fosfaat, nitraat 
M10, 11, 12 50-5 veen - Fosfaat, nitraat 
M10, 11, 12 60-6 veen - Fosfaat, nitraat 
M10, 11, 12 70-7 veen - Fosfaat, nitraat 
M10, 11, 12 80-8 veen - Fosfaat, nitraat 
M10, 11, 12 90-9 veen - Fosfaat, nitraat 
M10, 12 100-10 zand - Fosfaat, nitraat 
 
 

4.2.3 Waterbodemonderzoek 
In tabel 4.2.4 zijn de verrichte analyses uit het waterbodemonderzoek samengevat. 
In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen de sliblaag en de onderliggende 
vaste waterbodem.  
 
Voor de watergangen C t/m E zijn de mengmonsters per laag samengesteld uit elk 
10 steken (conform de “Regeling vaststelling klasse-indeling onderhoudsspecie”).  
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Bij het indelen van de mengmonsters ter plaatse van de watergangen A en B is 
rekening gehouden met de verschillende grondsoorten van de onderliggende vaste 
waterbodem. De aantallen te analyseren mengmonsters zijn voorgeschreven door 
het protocol NVN 5720 voor waterbodemonderzoek. 
 
Tabel 4.2.4: Verrichte analyses waterbodemonderzoek 

Naam Boringen 
Traject 
(cm-ws) 

Grond- 
soort 

Afwijking Analyse 

Watergang A 

WAS1 WA1 t/m 10  150-200 slib - NEN-gr, OCB, PCB, fractie < 16 µm 

WAB1 WA1 t/m 10 200-250 veen - NEN-gr, OCB, PCB, fractie < 16 µm 

WAS2 WA11 t/m 16  150-200 slib - NEN-gr, OCB, PCB, fractie < 16 µm 

WAB2 WA11 t/m 16  200-250 zand - NEN-gr, OCB, PCB, fractie < 16 µm 

WAS3 WA18 t/m 26 150-200 slib - NEN-gr, OCB, PCB, fractie < 16 µm 

WAB3 WA18 t/m 26 200-250 veen - NEN-gr, OCB, PCB, fractie < 16 µm 

Watergang B 

WBS1 WB1 t/m 7 150-200 slib - NEN-gr, OCB, PCB, fractie < 16 µm 

WBB1 WB1 t/m 7 200-250 klei - NEN-gr, OCB, PCB, fractie < 16 µm 

WBS2 WB8 t/m 14 150-200 slib - NEN-gr, OCB, PCB, fractie < 16 µm 

WBB2 WB8 t/m 14 200-250 klei/veen - NEN-gr, OCB, PCB, fractie < 16 µm 

WBS3 WB15 t/m 20 150-200 slib - NEN-gr, OCB, PCB, fractie < 16 µm 

WBB3 WB15 t/m 20 200-250 veen - NEN-gr, OCB, PCB, fractie < 16 µm 

Watergang C 

WCS WC1 t/m 10  50-80 slib - NEN-gr, OCB, PCB, fractie < 16 µm 

WCB WC1 t/m 10 80-130 zand - NEN-gr, OCB, PCB, fractie < 16 µm 

Watergang D 

WDS WD1 t/m 10  10-20 slib - NEN-gr, OCB, PCB, fractie < 16 µm 

WDB WD1 t/m 10 20-70 zand - NEN-gr, OCB, PCB, fractie < 16 µm 

Watergang E 

WES WE1 t/m 10  50-53 slib - NEN-gr, OCB, PCB, fractie < 16 µm 

WEB WE1 t/m 10 53-103 zand - NEN-gr, OCB, PCB, fractie < 16 µm 

NEN-gr  : droge stof, lutum, organische stof, zware metalen, minerale olie, PAK, EOX 
OCB/PCB : organochloor bestrijdingsmiddelen en polygechloreerde bifenylenen 
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4.2.4 Asbestonderzoek 
In tabel 4.2.5 zijn de verrichte asbestanalyses van de grond- en puinmonsters van 
de dammetjes en de toe- en afritten samengevat. 
De (puinhoudende) grondmonsters zijn geanalyseerd volgens de NEN5707. De 
puinmonsters zijn geanalyseerd volgens de o-NEN5897. De analyses zijn 
uitgevoerd door Fibrecount te Rotterdam.Ten behoeve van de monstername zijn 
gaten gegraven. De ligging van de gaten correspondeert met de boorpunten zoals 
tevens opgenomen in de onderstaande tabel. 
 
Tabel 4.2.5: Verrichte asbest analyses 

Code Naam Boorpunt 
Traject 

(cm-mv) 
Grond-
soort 

Afwijkingen Analyse 

200626613-01 A2 D02 0-60 zand 
matig asfalthoudend, sterk 
baksteenhoudend, matig 
betonhoudend 

NEN5707 

200626613-02 A5 D05 10-60 zand sterk baksteenhoudend NEN5707 
200626613-03 A8 D08 0-30 puin/grind zwak puinhoudend o-NEN5897 
200626613-04 A10 D10 8-40 zand zwak baksteenhoudend NEN5707 
200626917-01 A12 D12 0-30 puin volledig puin, brokken asfalt o-NEN5897 
200626917-02 A14 D14 0-30 puin volledig puin o-NEN5897 
200626917-03 A16 D16 0-40 puin volledig puin o-NEN5897 
200626917-04 A18 D18 0-40 puin volledig puin, zandhoudend o-NEN5897 
200626917-05 A20 D20 0-40 zand matig puinhoudend NEN5707 
200626613-05 A22 D22 0-50 puin volledig puin o-NEN5897 
200626613-06 A24 D24 0-50 zand sterk puinhoudend NEN5707 
200626613-07 A26 D26 0-50 zand sterk puinhoudend NEN5707 
200626613-08 A28 D28 0-30 zand matig puinhoudend NEN5707 
200626613-09 A30 D30 0-30 puin volledig puin, matig zandhoudend o-NEN5897 
 
 

4.2.5 Wegenbouwkundig onderzoek 
 
Voor de verrichte analyses in het wegenbouwkundig onderzoek wordt verwezen 
naar de rapportage van KOAC•NPC in bijlage 8. 
 
 

4.3 Resultaten 
 
Voor de analyseresultaten van alle grond-, asbest- en grondwatermonsters wordt 
verwezen naar de laboratoriumstaten in bijlage 5. 
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5 INTERPRETATIE 
 

5.1 Standaard toetsingskader grond 
 
De analyseresultaten van de grond(meng)- en grondwatermonsters zijn getoetst aan 
de streef- en interventiewaarden (S en I) uit de Leidraad bodembescherming, zoals 
gepubliceerd in de Staatscourant, nummer 39 van 24 februari 2000 (zie bijlage 
6.1).  
 
De streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. De interventiewaarden zijn de verontreinigingsniveaus waarboven 
sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering van de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier.  
 
Indien de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in een 
bodemvolume van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater (poriënverzadigd 
bodemvolume) de interventiewaarde overschrijdt, is sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging, die in principe moet worden gesaneerd 
(saneringsnoodzaak). Indien het bij een puntbron van verontreiniging 
waarschijnlijk is dat bij het uitblijven van maatregelen op korte termijn 
bodemverontreiniging op genoemde schaal kan optreden, dan is eveneens sprake 
van een saneringsnoodzaak. 
 
In de Wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen de ernst van de 
bodemverontreiniging en de spoedeisendheid van saneren. De spoedeisendheid van 
de aanpak van een ernstige bodemverontreiniging is afhankelijk van de actuele, op 
de plaats van de verontreiniging voorkomende risico's voor mensen en 
ecosystemen, alsmede van de verspreidingsrisico's. Deze hangen sterk samen met 
de bestemming en het gebruik van de verontreinigde locatie. Een verontreiniging in 
een woonwijk zal in het algemeen anders worden beoordeeld dan een 
verontreiniging op een bedrijfsterrein. 
 
Op grond van de zorgplicht kan bij bodemverontreiniging ontstaan na 1 januari 
1987 (nieuwe verontreiniging), verzocht worden (onverwijld) maatregelen te 
nemen om de bodemverontreiniging, ongeacht ernst en spoedeisendheid, geheel te 
verwijderen. Bij calamiteiten moet, op grond van deze zorgplicht, acuut gehandeld 
worden om de schade zoveel mogelijk te beperken. 
 
Voor o.a. metalen en minerale olie worden de streef- en interventiewaarden 
gedifferentieerd naar grondsoort en berekend aan de hand van de gehalten lutum 
(klei) en organische stof in de grond. 
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Voor de somparameter EOX is alleen een (indicatieve) streefwaarde opgesteld. 
Deze streefwaarde heeft echter geen functie met betrekking tot de beoordeling of er 
sprake is van ernstige bodemverontreiniging. De EOX-streefwaarde heeft een 
signaalfunctie, wat wil zeggen dat een EOX-gehalte boven de opgestelde 
streefwaarde aanleiding kan zijn voor nadere, specifieke analyse. De EOX bepaling 
kan gebruikt worden om een indicatie te krijgen of interventiewaarden voor 
individuele niet-vluchtige organische halogeenverbindingen, zoals PCB's 
(polychloorbifenylen), OCP's (organochloorpesticiden), chloorbenzenen en 
chloorfenolen, worden overschreden. Hierbij wordt een ‘trigger-waarde’ van 3,0 
mg/kg droge stof gehanteerd. 
 
Conform de Circulaire “Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering” 
(Staatscourant 39, 24 februari 2000) geldt vanaf 27 februari 2000 een lijst van 
zogenaamde vierde tranche stoffen. Deze lijst omvat de vierde groep stoffen 
waarvoor een risico-evaluatie is uitgevoerd, ten behoeve van het vaststellen van de 
interventiewaarden. Indien niet kon worden besloten tot het vaststellen van een 
interventiewaarde is een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging vastgesteld. 
Tevens is in deze Circulaire een richtlijn voor omgaan met niet genormeerde 
stoffen (als asbest) opgenomen.  
 
Conform bovengenoemde circulaire wordt per 27 februari 2000 bij verontreiniging 
met zware metalen in het grondwater onderscheid gemaakt tussen ondiep en diep 
(>10 meter) grondwater. Dit onderscheid is ingegeven door het beduidende 
verschil in achtergrondconcentratie tussen het ondiepe en diepe grondwater wat 
betreft metalen. Overschrijdingen van de toetsingswaarden worden als volgt 
geïnterpreteerd: 
 
concentratie hoger dan S en < ½(S+I) : licht verontreinigd   
concentratie hoger dan ½(S+I) en < I : matig verontreinigd 
concentratie hoger dan I-waarde  : sterk verontreinigd. 
 
Een nader onderzoek naar een verontreiniging is in het algemeen nodig als de 
concentratie hoger is dan het "gemiddelde" van de streef- en interventiewaarde  
(½(S+I)).  
 
 

5.2 Toetsingskader waterbodem 
 
De analyseresultaten van de waterbodemmonsters zijn getoetst aan 
klassenindelingen in de NW4-productkwaliteitsnormen, zoals gepubliceerd in de 
Staatscourant, nummer 114 van 16 juni 2000 (zie bijlage 6.2). 
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Aan de hand van de toetsing aan de streef- en interventiewaarden kan de waterbodem 
geclassificeerd worden met behulp van Towabo 2.0 (klasse 1 t/m 4). 
 
Klassen:  0 < streefwaarde 
    1 > streefwaarde en < toetsingswaarde 
    2 > grenswaarde en < toetsingswaarde 
    3 > toetsingswaarde en < interventiewaarde 
    4 > interventiewaarde/signaleringswaarde 
 
Streefwaarde Waarde: Waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft waarbij de 

functionele eigenschappen van een bepaald compartiment 
voor mens, plant en dier zijn veiliggesteld 

Grenswaarde: De grenswaarde vormt de grens tussen klasse 1 en klasse 2 
Gehaltetoets (zout): Productnorm die bepalend is of zoute baggerspecie in zoute 

wateren verspreid mag worden 
Interventiewaarde: Waarde die aangeeft bij welke concentratie sprake is van 

ernstige of dreigende ernstige vermindering van de 
functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant 
of dier. Bij overschrijding van de interventiewaarde in 25m³ 
sediment spreekt met van een ernstig geval van 
waterbodemverontreiniging 

Signaleringswaarde: Sediment-norm voor de concentratie zware metalen, in met 
name anaërobe sedimenten, waaronder sanering niet urgent 
is. 

 
De toetsingswaarden (en de gehaltetoets voor zoute bagger) gelden als criterium 
voor het wel of niet mogen verspreiden van baggerspecie. De streefwaarden, 
grenswaarden en interventiewaarden zijn de algemene milieukwaliteitsnormen die 
voor baggerspecie op dit moment ook als klasse-grenzen gehanteerd worden. 
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5.3 Toetsingskader asbest 
 
Voor asbest worden de resultaten geïnterpreteerd aan de hand van de meest recente 
toetsingswaarden (landelijk beleid) voor asbest: 
 

• De interventiewaarde bodemsanering voor asbest bedraagt per 1 januari 
2003 100 mg/kg gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 
tien maal de amfiboolasbestconcentratie); 

• De restconcentratienorm voor hergebruik van asbesthoudende grond, 
baggerspecie en puin(granulaat) bedraagt per 1 maart 2003 100 mg/kg 
gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de 
amfiboolasbestconcentratie).  

 
Indien de interventiewaarde wordt overschreden is sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging, ongeacht het verontreinigde bodemvolume. Er 
geldt dan een saneringsnoodzaak. 
 
Indien sprake is van een geval van ernstige verontreiniging dient de 
spoedeisendheid van saneren te worden vastgesteld. De spoedeisendheid van de 
aanpak is afhankelijk van de blootstellingsrisico's (humane risico's). Deze hangen 
sterk af van het gebruik van de locatie, de vorm waarin asbest wordt aangetroffen 
(hechtgebonden of niet-hechtgebonden) en de diepte waarop het asbest wordt 
aangetroffen. De bepaling van de risico's is dermate locatiespecifiek dat hiervoor 
geen direct bruikbare regels zijn opgesteld. 
 
 

5.4 Toetsingskader Bouwstoffenbesluit 
 
Categorie-indeling 
In het Bouwstoffenbesluit wordt onderscheid gemaakt tussen categorie-1 bouwstof, 
categorie-2 bouwstof en niet toepasbare bouwstof. Voor de bouwstof ‘grond’ is er 
tevens de categorie ‘schone grond’. Schone grond is zonder restricties vrij 
toepasbaar op of in de bodem en in het oppervlaktewater. Categorie-1 bouwstof 
kan zonder bodembeschermende voorzieningen worden toegepast in een werk op 
zowel de land- als de waterbodem. Categorie-2 bouwstof kan onder specifieke 
voorwaarden in een werk worden toegepast waarbij onder andere gebruik wordt 
gemaakt van bodembeschermende voorzieningen. Niet toepasbare bouwstof dient 
te worden gestort, geïmmobiliseerd of gereinigd bij een erkend verwerker. 
 
Om te bepalen welke categorie bouwstof het betreft (schone grond, categorie-1, 
categorie-2 of niet toepasbaar), worden de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarden uit de bijlagen 1 en 2 van de Uitvoeringsregeling van het 
Bouwstoffenbesluit (samenstellingswaarden en immissiewaarden). 
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Achtergronden Wijziging 2005 
Op 1 juli 1999 is het Bouwstoffenbesluit (hierna: het Besluit) in werking getreden. 
Dit besluit heeft tot doel het (verantwoord) gebruik van bouwstoffen bij de 
uitvoering van bouwwerken te bevorderen. Daarnaast beoogt het besluit de 
verontreiniging van bodem, grondwater of oppervlaktewater te voorkomen, voor 
zover die verontreiniging het gevolg is van het uitlogen van schadelijke stoffen uit 
steenachtige (bouw)materialen of verontreinigde grond. Deze materialen moeten 
daarom op hun eventuele schadelijkheid voor het milieu worden onderzocht, 
voordat ze gebruikt mogen worden. 
In 2003 heeft een uitgebreide evaluatie van het Bouwstoffenbesluit bodem- en 
oppervlaktewaterenbescherming plaatsgevonden. Daaruit zijn zeer veel knelpunten 
naar voren gekomen. Het Besluit wordt in combinatie met zijn 
uitvoeringsregelgeving als complex ervaren, de normstelling als te streng en de 
administratieve lasten worden overwegend als te zwaar beschouwd. Aan de andere 
kant blijkt uit de reacties dat het Besluit als nuttig wordt ervaren, aangezien het 
Besluit naast bescherming van bodem en oppervlaktewater, hergebruik van 
bouwstoffen stimuleert door het scheppen van een objectief milieuhygiënisch 
beoordelingskader. Naar aanleiding van deze uitkomsten van de evaluatie heeft de 
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: 
VROM) in de brief van 17 oktober 2003 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 
2003–2004, 29 200 XI, nr. 7), mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat (hierna VenW) een fundamentele herziening van het Besluit 
aangekondigd. Onderdelen van deze herziening zullen zijn een belangrijke 
vereenvoudiging van de bewijslast, een heroverweging van het normstelsel en een 
eenvoudig regime voor bouwstoffen die ruim aan de normen voldoen. Bij de 
herziening zal nadrukkelijk aangesloten worden bij de EU Bouwproductenrichtlijn, 
de EEG Kaderrichtlijn afvalstoffen en de EU Kaderrichtlijn water.  
Gezien de benodigde voorbereidings- en proceduretijd is de inwerkingtreding van 
een fundamenteel herzien Besluit niet eerder te verwachten dan het jaar 2007. Om 
tegemoet te komen aan de wens van een snelle oplossing voor de grootste 
knelpunten zijn door VROM in samenwerking met VenW de Tijdelijke 
vrijstellingsregeling eisen grond en baggerspecie en Tijdelijke vrijstellingsregeling 
Bouwstoffenbesluit 2004 vastgesteld. Daarnaast is de Wijziging 
Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit 2004 tot stand gekomen. 
 
In de kern behelst de Wijziging 2005 het omzetten van de Tijdelijke 
vrijstellingsregeling Bouwstoffenbesluit 2004, de Tijdelijke vrijstellingsregeling 
eisen grond en baggerspecie en de Vrijstellingsregeling samenstellings- en 
immissiewaarden (1999) naar het Besluit, opdat de in die vrijstellingsregelingen 
opgenomen verruimingen en lastenverlichtingen ook gelden voor het in 
oppervlaktewater gebruiken van bouwstoffen.  
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Algemeen toetsingskader 
Het toetsingskader is beschreven in het “Besluit van 24 november 2005, houdende 
wijziging van het ‘Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming 
ter omzetting van een aantal vrijstellingsregelingen vooruitlopend op de 
fundamentele herziening van voornoemd besluit (Wijziging 2005)’”, gepubliceerd 
in het staatsblad 610, jaargang 2005 en in de “Wijziging Uitvoeringsregeling 
Bouwstoffenbesluit (Aanpassing 2005)”, gepubliceerd in de Staatscourant nr. 236 
van 5 december 2005. 
 
Beknopt overzicht toetsingskader grond 

alle parameters < SW1 schone grond 
SW1

<
SW1

<

anorganische parameter(s) 
organische parameter(s) 

< T, en/of 
< SW2 

categorie 1 grond 

T < anorganische parameter(s) 
alle parameters 

< SW2, en 
< SW2 

categorie 1/2 grond, definitieve 
indeling op basis van 
uitloogonderzoek 

anorganische parameter(s) 
organische parameter(s) 

> SW2, of 
> SW2 

niet toepasbare grond 

 
Opgemerkt wordt dat voor de somparameter EOX een triggerwaarde geldt van 0,8 
mg/kg d.s. Tevens is sprake van schone grond indien (bij ten minste 10 
geanalyseerde parameters) ten hoogste 3 parameters de SW1 overschrijden waarbij 
door geen van de parameters de 2*SW1 wordt overschreden. Zie hiervoor 
paragraaf 13.1.1.1 uit hoofdstuk 1 van bijlage F uit de Uitvoeringsregeling 
Bouwstoffenbesluit en de Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden 
Bouwstoffenbesluit (Staatscourant 1999, nr. 126, pag. 10). 
 
 

5.5 Toetsingskader wegenbouwkundig onderzoek 
 
Voor nadere informatie met betrekking tot de toetsing van de analyseresultaten in 
het wegenbouwkundig onderzoek verwijzen wij naar de rapportage van 
KOAC•NPC. 
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5.6 Interpretatie 
 

5.6.1 Verkennend bodemonderzoek 
De resultaten van de grond- en grondwateranalyses zijn, voor zover deze de 
toetsingswaarden overschrijden, samengevat in respectievelijk de tabellen 5.6.1 en 
5.6.2. Een volledige toetsing aan de locatiespecifieke streef- en interventiewaarden 
is opgenomen in bijlage 7.1. 
 
Grond 

Tabel 5.6.1: Analyseresultaten grond(meng)monsters (in mg/kg ds) en toetsing 

Boorpunten 
Traject 

(cm-mv)
Grond-
soort 

Afwijkingen As Cd Cr Cu Pb Ni Zn Hg PAK EOX m.o. 

Geprojecteerd weggedeelte / natuurontwikkeling 

PW4, 6, 7, 8 0-50 veen - < < < < < < < 0,54* 6,5* < < 

PW12, 14, 16, 18 0-50 veen - < < < < < < < < 4,5* < < 

PW19, 20 0-50 veen - < < < 40* 180* < < 0,65* 3,9* < < 

PW1, 4, 13 100-200 zand - < < < < < < < < < < < 

PW15, 19 100-250 zand - < < < < < < < < < < < 

Natuurontwikkeling Hilversumse Bovenmeent (waterpartij) 

WP1, 3, 5, 8, 9 0-30 klei - < < < < < < < < < < < 
WP11, 12, 15, 17, 
19 

0-50 klei - < < < < < < < < < < < 

WP2, 6 40-140 veen - 65*** < < < < < < < < < < 

WP2 40-140 veen - 43*** - - - - - - - - - - 

WP6 40-140 veen - < - - - - - - - - - - 

WP10, 13, 19 80-200 zand - < < < < < < < < < < < 

WP6, 10, 13 0-40 klei - < < < < < < < < < < < 

Natuurontwikkeling Hilversumse Bovenmeent (overig terreindeel) 

N1 (N1, 2) 0-30 klei - < < < < < < < < < < < 

N2 (N3, 4, 8, 9) 0-50 klei - < < < < < < < < < < < 

N3 (N5, 10) 0-50 klei - < < < < < < < < < < 0,31! 

N4 (N6, 7, 11, 12) 0-50 klei - < < < < < < < < < < 0,41! 

N5 (N1, 2, 3) 20-90 veen - < < < < < < < < < < 0,47! 

N6 (N4, 5, 6) 30-160 veen - < < < < < < < < < < 1,1! 

N7 (N7, 8, 10, 12) 30-100 veen - < < < < < < < < < < 1,4! 

N8 (N1, 2, 3) 70-200 zand - < < < < < < < < < < < 

N9 (N4, 5, 6) 140-200 zand - < < < < < < < < < < < 

N10 (N7, 8, 10, 12) 90-200 zand - < < < < < < < < < < < 

Dammetjes, op- en afritten 

D1 0-50 zand - < < < 23* 160* < 100* < 100*** 2! 43* 

D2 
0-60 zand 

matig asfalthoudend, 
sterk baksteenhoudend, 
matig betonhoudend 

< < < < < 19* 87* < 10* 0,97! 300* 

D5 30-60 zand sterk baksteenhoudend < < < < < 33* < < < < < 

D6 0-50 zand zwak puinhoudend < < < < 210** < 120* < 8,1* 0,37! 73* 

D7, 8 0-80 zand zwak puinhoudend < < < < < < < < 1,1* < 31* 

D10 8-40 zand zwak baksteenhoudend < < < 21* < < 62* < 9,9* < 85* 

D9, 11 0-50 zand zwak baksteenhoudend < 0,63* < < 100* < 120* < 39** 0,46! 54* 

D9 0-40 zand zwak baksteenhoudend - - - - - - - - 26** - - 

D11 0-50 zand zwak baksteenhoudend - - - - - - - - 9,1* - - 

D12 30-80 zand zwak baksteenhoudend < < < < < < < < 1,7* < < 
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Vervolg tabel 5.6.1: Analyseresultaten grond(meng)monsters (in mg/kg ds) en toetsing 

Boorpunten 
Traject 

(cm-mv)
Grond-
soort 

Afwijkingen As Cd Cr Cu Pb Ni Zn Hg PAK EOX m.o. 

D13 0-40 zand matig baksteenhoudend < < < < < < < < 2,5* < 21* 

D14 30-80 veen - < < < < < < < < < 0,35! < 

D15 0-30 zand sterk puinhoudend < < 99* 50* < 36* 71* < 30** < 59* 

D16 40-90 veen - < < < < < < < < < < < 

D17 0-30 zand sterk puinhoudend < < < < 230* < < < < < < 

D18 40-90 zand - < < < < < < < < < < < 

D19 0-30 zand matig puinhoudend < < < < < < < < < < 51* 

D20 0-40 zand matig puinhoudend < < < < < < < < < < < 

D21 0-20 klei - < < < < < < < < < < < 

D22 0-50 zand - < < < < < < < < < < < 

D23 0-50 zand matig puinhoudend < < < < < < < < 3,8* < < 

D24 0-50 zand sterk puinhoudend < < < 19* 100* < 140* < 1,7* < < 

D25 0-50 zand sterk puinhoudend < < < < < < < < < < < 

D26 0-50 zand sterk puinhoudend < < < < 72* < 74* < 1,4* < < 

D27 0-40 zand zwak puinhoudend < < < < < < < < 2* 0,53! < 

D28 0-30 zand matig puinhoudend < < < < < < < < < 0,41! < 

D29 0-50 veen sterk puinhoudend < < 150** 35* < 30* 120* < 7* 0,97! 38* 

D31 0-50 zand - < < < < < < < < < < < 

D23, 25, 28, 30 30-100 veen - < < < < < < < < < 1,5! < 

Tankstation (Esso) 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Sterke verontreinigingen met lood en PAK 

V1 (Pb) 0-50 zand matig puinhoudend - - - - < - - - - - - 

V2, 3 (Pb) 0-50 zand sterk puinhoudend - - - - < - - - - - - 

V5, 6 (PAK) 0-50 zand 
matig puinhoudend, 
zwak baksteenhoudend 

- - - - - - - - 8,9* - - 

V7, 8 (PAK) 0-50 zand sterk baksteenhoudend  - - - - - - - 5,2* - - 

V9, 10 (PAK) 0-50 zand zwak baksteenhoudend  - - - - - - - 5,1* - - 

V11, 12 (PAK) 0-50 zand -  - - - - - - - 2,8* - - 

V13, 14 (PAK) 0-50 zand zwak puinhoudend  - - - - - - - 6,9* - - 
               
- niet geanalyseerd     *** sterk verontreinigd (>T) 
* licht verontreinigd (>S)      < niet verontreinigd 
** matig verontreinigd  (>(S, I)/2)      !  overschrijding indicatieve streefwaarde  

 
Natuurontwikkeling I (Hilversumse Bovenmeent, exclusief dammetjes) 
Ter plaatse van de te graven waterpartij (WP) in het noordelijk deel Hilversumse 
bovenmeent is in een mengmonster van de ondergrond (veen) een sterk verhoogd 
gehalte aan arseen vastgesteld. Uit uitsplitsing van het mengmonster blijkt dat de 
verhoging afkomstig is van de grond uit boring WP2 (sterk verontreinigd met 
arseen). De grond ter plaatse van boring WP6 is niet verontreinigd.  
Uit informatie van de gemeenten is reeds bekend geworden dat in het gebied 
regelmatig verhoogde waarden voor arseen worden vastgesteld. De 
arseenverontreinigingen worden beschouwd als een van nature aanwezige 
verontreiniging. 
In de overige monsters ter plaatse van de te graven waterpartij (WP) zijn geen 
verhoogde gehalten vastgesteld.  
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Op het overig terreindeel ter plaatse van de Hilversumse Bovenmeent (N) zijn 
uitsluitend licht verhoogde gehalten aan EOX vastgesteld. Omdat de triggerwaarde 
(3,0 mg/kg ds) niet wordt overschreden heeft geen uitsplitsing van de 
somparameter EOX plaatsgevonden. 
 
Natuurontwikkeling II (geprojecteerd weggedeelte) 
Ter plaatse van het toekomstige traject van de N263 zijn in de bovengrond licht 
verhoogde gehalten aan koper, lood, kwik en PAK vastgesteld. In de ondergrond 
zijn geen verhoogde gehalten vastgesteld.  
De herkomst van de verontreinigingen in de bovengrond is onbekend. De licht 
verhoogde gehalten geven geen aanleiding voor nader onderzoek. 
 
Dammetjes, op- en afritten langs de N236 (D1 t/m D11) 
Langs de N236 is ter plaatse van boring D1 (toerit naar dammetje) een sterk 
verhoogd gehalte aan PAK vastgesteld. Ter plaatse van boring D6 (toerit naar 
dammetje) is een matig verhoogd gehalte aan lood vastgesteld.  
 
Ter plaatse van de boringen D9 en D11 is in een mengmonster van de bovengrond 
(zand) een matig verhoogd gehalte aan PAK vastgesteld. Deze boringen zijn 
gelegen nabij de locatie waarin voorgaand onderzoek tevens verhoogde PAK-
gehalten zijn aangetoond. Uit uitsplitsing van het mengmonster blijkt dat de 
bovengrond ter plaatse van boring D9 matig verontreinigd is met PAK. De 
bovengrond ter plaatse van boring D11 is licht verontreinigd met PAK. 
 
In de overige boringen nabij deze twee dammetjes zijn in het zelfde bodemtraject 
(bovengrond) ten hoogste lichte verontreinigingen aan koper, lood, nikkel, zink, 
PAK, EOX en minerale olie vastgesteld. Omdat de triggerwaarde (3,0 mg/kg ds) 
niet wordt overschreden heeft geen uitsplitsing van de somparameter EOX 
plaatsgevonden. 
 
De herkomst van de verontreinigingen is waarschijnlijk gerelateerd aan de 
bodemvreemde bijmengingen en aan de nabijgelegen provinciale weg. Op basis van 
de onderhavige analyseresultaten is geen duidelijk onderscheid te maken tussen de 
kwaliteit van de bodem ter plaatse van de dammetjes en de naastgelegen 
toeritten/wegbermen. 
 
Formeel dient naar de sterke PAK en de matige loodverontreiniging nader 
onderzoek uitgevoerd te worden waarbij de ernst van de verontreiniging dient 
vastgesteld te worden.  
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Dammetjes ter plaatse van de Hilversumse Bovenmeent (D12 t/m D31) 
Ter plaatse van de boringen D15 en D29 zijn een respectievelijk matige PAK- en 
een matige chroomverontreiniging vastgesteld in de bovengrond. 
 
In de overige boringen ter plaatse van en tussen de dammetjes zijn in het zelfde 
bodemtraject (bovengrond) ten hoogste lichte verontreinigingen aan chroom, 
koper, lood, nikkel, zink, PAK, EOX en minerale olie vastgesteld. Omdat de 
triggerwaarde (3,0 mg/kg ds) niet wordt overschreden heeft geen uitsplitsing van 
de somparameter EOX plaatsgevonden. 
 
In de ondergrond (veen) zijn geen verhoogde gehalten vastgesteld. 
 
De herkomst van de verontreinigingen is waarschijnlijk gerelateerd aan de 
bodemvreemde bijmengingen vanwege de rijpaden tussen de dammetjes. Op basis 
van de onderhavige analyseresultaten is geen duidelijk onderscheid te maken tussen 
de kwaliteit van de bodem ter plaatse van de dammetjes en de naastgelegen 
toeritten/wegbermen. 
 
Verdachte deellocatie lood (poldergemaaloverstort) 
Vanwege de sterke verontreiniging met lood nabij de poldergemaaloverstort is 
aanvullend analytisch onderzoek uitgevoerd op lood in de oevers nabij de in 
voorgaand onderzoek vastgestelde verontreiniging. In de betreffende geplaatste 
boringen (V1 t/m V3) alsmede in de eveneens nabij gelegen boringen D23 t/m D26 
zijn in de bovengrond uitsluitend lichte verontreinigingen vastgesteld. De 
onderhavige analyseresultaten geven geen reden om aan te nemen dat de nabij 
gelegen poldergemaaloverstort heeft geleid tot verontreiniging binnen de 
projectgrenzen. Aanvullend onderzoek in dit traject wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
Verdachte deellocatie PAK in bermen van N236 
Vanwege de in voorgaand onderzoek vastgestelde sterke verontreinigingen met 
PAK in de bovengrond is aanvullend onderzocht op PAK in de bermen tussen 
globaal kunstwerk I en Loodijk 29.  
In de betreffende geplaatste boringen (V5 t/m V14) alsmede in de eveneens nabij 
gelegen boringen D7 t/m D11 zijn ten hoogste licht verhoogde gehalten aan PAK 
vastgesteld.  
De betreffende sterke PAK-verontreiniging is in het onderhavige onderzoek niet 
meer aangetroffen, waardoor aangenomen kan worden dat het een incidentele 
verhoging betrof. Aanvullend onderzoek in dit traject wordt niet noodzakelijk 
geacht. 
 



Milieukundig onderzoek Doc.nr. PB06248/D01 
N236-03 Faunapassages te Weesp, Wijdemeren en Hilversum  23 oktober 2006 
 

 
pag. 38 van 50 

Grondwater 
Tabel 5.6.2: Analyseresultaten grondwatermonsters (in µg/kg ds) en toetsing 

Peilbuis 
Filterdiepte 

(cm-mv) 
Stijghoogte 
(cm-mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

As Cr 

WP02 100-200 45 6,9 743 < 3* 
WP06 100-200 50 7,1 621 < 2,7* 
WP10 100-200 50 6,8 692 < 2,8* 
WP19 100-200 50 6,7 653 < 3,1* 
PW04 60-160 11 6,2 720 < < 
PW08 60-160 10 6,4 733 < 1,1* 
PW15 60-160 10 6,5 815 < 1,2* 
PW19 150-250 90 6,9 693 < 1,3* 
N03 70-170 45 6,5 670 < 2,7* 
N06 100-200 50 6,8 580 < 2,9* 
N10 100-200 45 6,7 712 < 2,8* 
PB22 - 260 6,6 730 17* 2* 

       - niet geanalyseerd     *** sterk verontreinigd (>T) 
* licht verontreinigd (>S)      < niet verontreinigd 
** matig verontreinigd (>(S+I)/2) 
 
In vrijwel het gehele projectgebied zijn in het grondwater lichte verontreinigingen 
met chroom vastgesteld.  
 
In de bestaande peilbuis in de (vermoedelijke) grondwaterverontreinigingscontour 
ter plaatse van het Esso-tankstation is naast een lichte chroomverontreiniging 
tevens een licht verhoogde concentratie aan arseen vastgesteld. Er zijn geen 
verontreinigingen met olieachtige componenten en/of MTBE aangetroffen. De 
gesuggereerde nalevering van verontreinigingen na afloop van de aldaar 
uitgevoerde bodemsanering wordt door deze analyseresultaten dan ook niet 
bevestigd. Het is onwaarschijnlijk dat ten gevolge van nalevering de grond en/of 
het grondwater binnen de grenzen van de voorgenomen herinrichting verontreinigd 
is geraakt. Aanvullend (grondwater) onderzoek wordt derhalve niet noodzakelijk 
geacht. 
 
Hoewel in het gebied sprake is van verhoogde achtergrondgehalten aan arseen is de 
herkomst van de lichte verontreinigingen in het grondwater onbekend. Verhoogde 
concentraties aan arseen kunnen een natuurlijke oorzaak hebben. Door kwel van 
arseenhoudend grondwater en door oxidatie van arseenhoudend pyriet worden 
arseen en ook ijzer en sulfaat gemobiliseerd. Oxidatie van pyriet kan in 
infiltratiegebieden veroorzaakt worden door infiltratie van zuurstof- en 
nitraathoudend grondwater. Antropogene bronnen (bemesting) kunnen ook ten 
grondslag liggen aan verhoogde concentraties. Gezien de mate van verontreiniging 
wordt aanvullend onderzoek niet noodzakelijk geacht. 
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5.6.2 Bodemonderzoek macrochemie 
De resultaten van de grondanalyses zijn samengevat in de tabel 5.6.3. 
 
Tabel 5.6.3: Analyseresultaten macrochemie (mg/kg ds) 

Boorpunten 
Traject 

(cm-mv) 
Grondsoort Afwijkingen 

Fosfaat 
(totaal, als P) 

Nitraat  
(als N) 

M1, 2, 3 0-10 klei - 1100 3,7 
M1, 2, 3 10-20 klei - 550 3,2 
M1, 2 20-30 klei - 400 2,7 
M1, 2 30-40 klei - 150 4,3 
M1, 2, 3 40-50 veen - 290 6,4 
M1, 2, 3 50-60 veen - 160 7,0 
M1, 2, 3 60-70 veen - 100 4,4 
M2, 3 70-80 veen - <50 1,3 
M2, 3 80-90 veen - <50 1,4 
M1, 2 90-100 zand - <50 1,6 
      M4, 8 0-10 klei - 1300 18 
M4, 8 10-20 klei - 930 12 
M4, 8 20-30 veen - 250 12 
M4, 8 30-40 veen - 260 25 
M4, 8 40-50 veen - 140 12 
M4, 8 50-60 veen - 120 13 
M4, 8 60-70 veen - 170 9 
M4, 8 70-80 veen - 110 10 
M4, 8 80-90 veen - 91 6,8 
M4, 8 90-100 veen - 130 7,7 
      M5, 6, 7 0-10 klei - 1300 6,9 
M5, 6, 7 10-20 klei - 570 3,5 
M5, 6 20-30 veen - 200 1,9 
M5, 6 30-40 veen - <50 1,6 
M5, 6 40-50 veen - 67 2,1 
M6, 7 50-60 zand - <50 <1 
M6, 7 60-70 zand - <50 <1 
M6, 7 70-80 zand - <50 <1 
M6, 7 80-90 zand - <50 <1 
M6, 7 90-100 zand - <50 10,3 
      M10, 11, 12 0-10 veen - 1200 9,2 
M10, 11, 12 10-20 veen - 780 13 
M10, 11, 12 20-30 veen - 750 <1 
M10, 11, 12 30-40 veen - 910 2,2 
M10, 11, 12 40-50 veen - 630 <1 
M10, 11, 12 50-60 veen - 110 <1 
M10, 11, 12 60-70 veen - 120 <1 
M10, 11, 12 70-80 veen - 51 <1 
M10, 11, 12 80-90 veen - 110 <1 
M10, 12 90-100 zand - 150 <1 
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Uit het verloop van de gehalten aan fosfaat in de grond blijkt dat in de aërobe zone 
(toplaag van de bodem) het fosfaatgehalte maximaal is, variërend van 1100 tot 
1300 mg/kg ds. De gehalten nemen met toenemende diepte echter snel af totdat bij 
globaal 50 cm-mv een constant niveau word bereikt van <50 mg/kg ds in de 
zandige ondergrond tot circa 150 mg/kg ds waar de bodem (bijna) geheel uit veen 
bestaat. Voor nitraat is een minder duidelijke patroon zichtbaar. Desondanks valt 
wel op te merken dat de gehalten aan nitraat tevens afnemen met de toenemende 
diepte in de bodem. Het verloop van de gehalten aan fosfaat en nitraat in de bodem 
is grafisch weergegeven in de grafieken in figuur 5.6.1.  
 
De grondwaterstanden ter plaatse van de monsterpunten zijn aangetroffen tussen 50 
en 100 cm-mv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.6.1: in de grafieken a en b zijn de gehalten aan fosfaat en nitraat uitgezet tegen de diepte in 
de bodem. Het betreft de analyseresultaten van de mengmonsters M1, 2, 3 (rood), M4, 8 (zwart),  
M5, 6, 7 (blauw) en M10, 11, 12 (groen). 
 
In de rapportage “Bodemmeetnet Provincie Noord-Holland, 3e meetjaar en 
eindrapportage” (Alterra-rapport 1362 augustus 2006) zijn op basis van een groot 
aantal metingen achtergrondwaarden vastgesteld voor diverse bodemtypen in de 
Provincie Noord-Holland. De gehalten aan nitraat en fosfaat (als N en P) in het 
onderhavige onderzoek liggen in de lijn der verwachting op basis van de resultaten 
in de eindrapportage van het bodemmeetnet. 
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Desondanks kunnen de gehalten aan nitraat en fosfaat binnen het onderzoeksgebied 
sterk variëren ten gevolgen van fluctuerende grondwaterstanden. Hoge 
grondwaterstanden (zoals in de bossages tussen de Loodijk en de voormalige 
stortplaats) hebben een slechte zuurstofvoorziening in de bovenste bodemlaag tot 
gevolg. Hierdoor gaan anaërobe processen domineren en zal bijvoorbeeld het 
nitrificatieproces (omzetting van ammonium in nitriet en nitraat) stoppen. Ten 
aanzien van fosfaat hebben een hoge grondwaterstand en verslechterde aërobe 
omstandigheden tot gevolg dat het in de bodem aanwezige ijzer zal worden 
gereduceerd (Fe3+  Fe2+) waardoor de oplosbaarheid van het hieraan gebonden 
fosfaat toeneemt. Op deze manier heeft een verhoging (of verlaging) van de 
grondwaterstand in een gebied directe gevolgen voor de beschikbaarheid van 
nutriënten en daarmee voor het type vegetatie in een gebied. 
 
 

5.6.3 Waterbodemonderzoek 
De toetsingsresultaten (klasse-indeling) van de waterbodemanalyses zijn 
samengevat in de tabel 5.6.4. De resultaten zijn getoetst aan de 
Produktkwaliteitsnormen uit de Vierde Nota Waterhuishouding. De 
analyseresultaten van de vaste waterbodem zijn tevens getoetst aan de streef- en 
interventiewaarden uit de Leidraad bodembescherming. Een volledige toetsing aan 
de locatiespecifieke streef- en interventiewaarden en de Produktkwaliteitsnormen 
uit de Vierde Nota Waterhuishouding is opgenomen in bijlage 7.2. 
 
Tabel 5.6.4: Toetsingsresultaten waterbodemonderzoek watergangen A t/m E  

Naam Boringen 
Traject 
(cm-ws) 

Grond- 
soort 

Afwijking Klasse 

Watergang A 

WAS1 WA1 t/m 10  150-200 slib - klasse 2 (Cd, Zn, olie, PAK >S) 

WAB1 WA1 t/m 10 200-250 veen - klasse 4 (As >I) 

WAS2 WA11 t/m 16  150-200 slib - klasse 2 (Zn, PAK >S) 

WAB2 WA11 t/m 16  200-250 zand - klasse 2 (PAK >S) 

WAS3 WA18 t/m 26 150-200 slib - klasse 4 (Cr >I) 

WAB3 WA18 t/m 26 200-250 veen - klasse 0 (Cr, Hg >S) 

Watergang B 

WBS1 WB1 t/m 7 150-200 slib - klasse 4 (Cr>I) 

WBB1 WB1 t/m 7 200-250 klei - klasse 2 (Cd, Cr >S) 

WBS2 WB8 t/m 14 150-200 slib - klasse 4 (Pb>I) 

WBB2 WB8 t/m 14 200-250 klei/veen - klasse 2 (As, Hg, PAK >S) 

WBS3 WB15 t/m 20 150-200 slib - klasse 2 (Zn, olie, PAK >S) 

WBB3 WB15 t/m 20 200-250 veen - klasse 2 (As, olie, PAK >S) 
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Vervolg tabel 5.6.4: Toetsingsresultaten waterbodemonderzoek watergangen 

Naam Boringen 
Traject 
(cm-ws) 

Grond- 
soort 

Afwijking Klasse 

Watergang C 

WCS WC1 t/m 10  50-80 slib - klasse 3 (Cu, Pb, Hg >S) 

WCB WC1 t/m 10 80-130 zand - klasse 2 (Cu, Pb, Hg >S) 

Watergang D 

WDS WD1 t/m 10  10-20 slib - klasse 1 (alle parameters <S) 

WDB WD1 t/m 10 20-70 zand - klasse 1 (alle parameters <S) 

Watergang E 

WES WE1 t/m 10  50-53 slib - klasse 1 (alle parameters <S) 

WEB WE1 t/m 10 53-103 zand - klasse 1 (alle parameters <S) 

 
Het slib ter plaatse van watergangen blijkt variabel van kwaliteit. Het grootste deel 
van het slib is licht verontreinigd en betreft klasse 1 en 2 en incidenteel klasse 3. 
Ter plaatse van de watergangen A en B is circa de helft van het aanwezige slib 
beoordeeld als klasse 4. 
 
De vaste waterbodem is plaatselijk sterk verontreinigd (klasse 4) met arseen. Het 
betreft hier waarschijnlijk van nature aanwezig arseen in de veenbodem. De 
overige vaste waterbodems zijn niet tot licht verontreinigd (klasse 1/2). 
 
Klasse 3 en 4 baggerspecie mag niet verspreid worden en dient afgevoerd te 
worden naar een erkende verwerker. Voor de afvoer is een statusverklaring van 
SenterNovem/Bodem+ noodzakelijk. Tevens dient voor de verwijdering van het 
klasse 4 slib een saneringsplan opgesteld te worden. 
Onder bepaalde voorwaarden kan van deze laatste verplichting worden afgeweken. 
Dit is aan de orde indien sprake is van bijvoorbeeld spoedeisend 
onderhoudsbaggerwerk of herinrichting van het gebied. De Provincie Noord-
Holland is bevoegd gezag met betrekking tot het goedkeuren van (de aanvraag om 
een ontheffing op) het saneringsplan. Indien watergangen gedempt worden dient 
tevens een keurvergunning verkregen te worden. Hiervoor is het 
waterschap/hoogheemraadschap de bevoegde instantie. 
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5.6.4 Asbestonderzoek 
In tabel 5.6.5 zijn de resultaten van de asbestanalyses samengevat. In de tabel 
wordt onderscheid gemaakt tussen de typen asbest serpentijn (chrysotiel) en 
amfibool (waaronder amosiet en crocidoliet). De aangegeven concentraties 
betreffen geen gewogen waarden. Voor de berekening van de gewogen waarden 
dient de concentratie aan serpentijn-asbest te worden vermeerder met 10 maal de 
concentratie aan amfiboolasbest. Tevens is aangegeven of in de monsters sprake is 
van losse asbestvezels. 
 
 
Tabel 5.6.5: Analyseresultaten asbest analyses (mg/kg ds) 

Serpentijn asbest Amfibool asbest 
Naam Boorpunt 

Traject 
(cm-mv) 

Grond-
soort 

Afwijkingen Losse 
vezelbundels 

Concentratie 
Losse 

vezelbundels 
Concentratie 

A2 D02 0-60 zand 
matig asfalthoudend, sterk 
baksteenhoudend, matig 
betonhoudend 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

A5 D05 10-60 zand sterk baksteenhoudend n.a. n.a. n.a. n.a. 

A8 D08 0-30 
puin/gr

ind 
zwak puinhoudend n.a. n.a. n.a. n.a. 

A10 D10 8-40 zand zwak baksteenhoudend n.a. n.a. n.a. n.a. 

A12 D12 0-30 puin 
volledig puin, brokken 
asfalt 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

A14 D14 0-30 puin volledig puin n.a. n.a. n.a. n.a. 

A16 D16 0-40 puin volledig puin n.a. n.a. n.a. n.a. 

A18 D18 0-40 puin volledig puin, zandhoudend n.a. n.a. n.a. n.a. 

A20 D20 0-40 zand matig puinhoudend n.a. n.a. n.a. n.a. 

A22 D22 0-50 puin volledig puin n.a. n.a. n.a. n.a. 

A24 D24 0-50 zand sterk puinhoudend n.a. n.a. n.a. n.a. 

A26 D26 0-50 zand sterk puinhoudend 7 41 n.a. n.a. 

A28 D28 0-30 zand matig puinhoudend n.a. n.a. n.a. n.a. 

A30 D30 0-30 puin 
volledig puin, matig 
zandhoudend 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
In het sterk puinhoudende zand ter plaatse van boring D26 (dammetje in de 
Hilversumse Bovenmeent) is asbest aangetroffen. De bron van het asbest 
(chrysotiel) is asbestcement. In de fractie 0,5-1,0 mm is niet-hechtgebonden 
vastgesteld. Tevens zijn losse vezelbundels aangetroffen in de fractie < 0,5 mm. 
Het gewogen gehalte aan asbest bedraagt 41 mg/kg ds. De restconcentratienorm 
cq. Interventiewaarde wordt hiermee niet overschreden waardoor het materiaal 
formeel als asbestvrij kan worden beschouwd. In geen van de overige monsters is 
asbest aangetroffen. 
 
Opgemerkt wordt dat het onderzoek niet is uitgevoerd conform het protocol 
NEN5707 en derhalve een indicatief karakter heeft. Door het bevoegd 
gezag/Arbodienst kunnen aanvullende onderzoekseisen gesteld worden. Aanvullend 
onderzoek wordt echter niet noodzakelijk geacht. Reden hiervoor is het feit dat de 
gaten zijn gegraven in de meest verdachte delen van de locatie, te weten de 
dammetjes bestaande uit puin(houdend dempingsmateriaal), en dat in geen van de 



Milieukundig onderzoek Doc.nr. PB06248/D01 
N236-03 Faunapassages te Weesp, Wijdemeren en Hilversum  23 oktober 2006 
 

 
pag. 44 van 50 

overige monsters asbest is aangetoond. 
 

5.6.5 Indicatieve toetsing Bouwstoffenbesluit 
Omdat een toetsing aan de samenstellings- en immissiewaarden uit het 
Bouwstoffenbesluit als indicatief beschouwd dient te worden is niet elke analyse 
getoetst maar is per te onderscheiden gebied gekozen voor een worst-case 
benadering. Uit deze benadering volgt een categorie-indeling per deelgebied, 
bodemlaag (bovengrond/ondergrond) en grondsoort. De resultaten zijn samengevat 
in tabel 5.6.6 
 
Tabel 5.6.6: Indicatieve categorie-indeling Bouwstoffenbesluit 

Code Gebied  
Grond-
soort 

Categorie Bouwstoffenbesluit 

BG veen categorie 1 PW Geprojecteerd weggedeelte 
OG zand schoon 
BG klei schoon 
OG veen niet toepasbaar (As) 

WP Te graven waterpartij  

OG zand schoon 
BG klei schoon/MVR (EOX) 
OG veen MVR/categorie 1 (EOX) 

N Hilversumse Bovenmeent  
(excl. dammetjes) 

OG zand schoon 
Dammetjes en bermen N236 BG zand categorie 1/niet toepasbaar (PAK, 

Pb, EOX) 
D 

Dammetjes Hilversumse Bovenmeent BG zand MVR/categorie 1 (PAK, EOX) 
Oever ter hoogte ven 
poldergemaaloverstort 

BG zand MVR/categorie 1 (PAK, EOX) V 

Bermen bij eerdere sterke PAK-
verontreiniging 

BG zand categorie 1 (PAK) 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELING 
 

6.1 Conclusies verkennend bodemonderzoek 
 
Grond 
• De bodem binnen het projectgebied bestaat voornamlijk uit veen op een 

zandige diepe ondergrond. De bovengrond bestaat plaatselijk uit klei 
(Hilversumse Bovenmeent) of zand (bermen N236). Het grondwater is 
aangetroffen variërend van circa 10 cm-mv (geprojecteerd weggedeelte) tot 
100 cm-mv (Hilversumse Bovenmeent).  

 
• Ter plaatse van de aanwezige dammetjes zijn diverse bodemvreemde 

bestanddelen aangetroffen. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen van 
asbestverdachte materialen opgemerkt. 

 
• In het projectgebied zijn in de bovengrond over het algemeen ten hoogste 

lichte verontreinigingen vastgesteld. Plaatselijk zijn matige en sterke 
verontreinigingen vastgesteld. Het betreft met name incidentele verhogingen in 
de wegbermen van de N236 (lood en PAK) en in (de rijpaden tussen) de 
dammetjes in de Hilversumse Bovenmeent (chroom, arseen en PAK). Formeel 
dient naar de matige en sterke verontreinigingen met chroom, lood en PAK 
nader onderzoek uitgevoerd te worden. 

 
• De herkomst van de verontreinigingen in de bovengrond is waarschijnlijk 

gerelateerd aan de bodemvreemde bijmengingen en aan de nabijgelegen 
provinciale weg. Er is geen duidelijk onderscheid te maken tussen de kwaliteit 
van de bodem ter plaatse van de dammetjes en de naastgelegen 
rijpaden/toeritten/wegbermen.  

  
• Plaatselijk is een sterke arseenverontreiniging in de veen ondergrond 

vastgesteld. De herkomst van deze verontreiniging is waarschijnlijk natuurlijk 
en niet uitzonderlijk voor de regio. In de overige terreindelen zijn in de 
ondergrond ten hoogste lichte verontreinigingen met EOX aangetroffen. Nader 
onderzoek naar de genoemde verontreinigingen wordt niet noodzakelijk 
geacht. 

 
• Ter plaatse van de verdachte deellocatie bij de poldergemaaloverstort zijn geen 

matig en/of sterk verhoogde gehalten aan lood vastgesteld. De onderhavige 
analyseresultaten geen reden om aan te nemen dat de nabij gelegen 
poldergemaaloverstort heeft geleid tot verontreiniging binnen de 
projectgrenzen. Aanvullend onderzoek in dit traject wordt niet noodzakelijk 
geacht. 
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• Ter plaatse van de verdachte deellocatie langs de wegbermen van de N236 zijn 

geen matig en/of sterk verhoogde gehalten aan PAK vastgesteld. De in 
voorgaand onderzoek vastgestelde PAK-verontreinigingen zijn in het 
onderhavige onderzoek niet meer aangetroffen waardoor aangenomen kan 
worden dat het een incidentele verhoging betrof. Aanvullend onderzoek in dit 
traject wordt niet noodzakelijk geacht. 

 
Grondwater 
• In het grondwater in vrijwel het gehele projectgebied worden lichte 

verontreinigingen met chroom gemeten. Plaatselijk is een licht verhoogde 
arseenconcentratie vastgesteld. Gezien de mate van verontreiniging wordt 
aanvullend onderzoek niet noodzakelijk geacht. 

 
• Ter plaatse van het Esso-tankstation zijn geen verontreinigingen met 

olieachtige componenten en/of MTBE aangetroffen. Het is onwaarschijnlijk dat 
de reeds gesaneerde bodemverontreiniging tevens tot bodemverontreiniging 
binnen het projectgebied heeft geleid. Aanvullend (grondwater)onderzoek 
wordt derhalve niet noodzakelijk geacht. 

 
 

6.2 Conclusies bodemonderzoek macrochemie 
 

• Het maximale gehalte aan fosfaat in de grond in de aërobe zone (toplaag van 
de bodem) varieert van 1100 tot 1300 mg/kg ds. De gehalten nemen met 
toenemende diepte af totdat bij globaal 50 cm-mv een constant niveau word 
bereikt van <50 mg/kg ds in de zandige ondergrond tot circa 150 mg/kg ds 
waar de bodem (bijna) geheel uit veen bestaat.  

 
• De gehalten aan nitraat nemen met de toenemende diepte in de bodem af van 

maximaal 18 mg/kg ds tot globaal 1 mg/kg ds op 100 cm-mv. 
 

• De gehalten aan nitraat en fosfaat (als N en P) in het onderhavige onderzoek 
liggen in de lijn der verwachting op basis van de resultaten in de 
eindrapportage van het bodemmeetnet van de Provincie Noord Holland. 
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6.3 Conclusies waterbodemonderzoek 
 

• Het slib ter plaatse van watergangen is voornamelijk licht verontreinigd en 
betreft klasse 1 en 2 en incidenteel klasse 3. Ter plaatse van de watergangen A 
en B is circa de helft van het aanwezige slib beoordeeld als klasse 4. 

 
• De vaste waterbodem is plaatselijk sterk verontreinigd (klasse 4) met arseen. 

Het betreft hier waarschijnlijk van nature aanwezig arseen in de veenbodem. 
De overige vaste waterbodems zijn niet tot licht verontreinigd (klasse 0-2). 

 
• Klasse 3 en 4 baggerspecie mag niet verspreid worden en dient afgevoerd te 

worden naar een erkende verwerker. Voor de afvoer is een statusverklaring 
van SenterNovem/Bodem+ noodzakelijk. Tevens dient voor de verwijdering 
van het klasse 4 slib een saneringsplan opgesteld te worden. Onder bepaalde 
voorwaarden kan van deze laatste verplichting worden afgeweken.  

 
 

6.4 Conclusies asbestonderzoek 
 

• Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen van asbestverdachte materialen 
aangetroffen. 

 
• In het sterk puinhoudende zand in een dammetje in de Hilversumse 

Bovenmeent is asbest aangetroffen. De bron van het asbest (chrysotiel) is 
asbestcement. In de fractie 0,5-1,0 mm is niet-hechtgebonden vastgesteld. 
Tevens zijn losse vezelbundels aangetroffen in de fractie < 0,5 mm. 

 
• Het gewogen gehalte aan asbest bedraagt 41 mg/kg ds. De 

restconcentratienorm cq. Interventiewaarde wordt hiermee niet overschreden 
waardoor het materiaal formeel als asbestvrij kan worden beschouwd. In geen 
van de overige monsters is asbest aangetroffen. 

 
• Opgemerkt wordt dat het onderzoek niet is uitgevoerd conform het protocol 

NEN5707 en derhalve een indicatief karakter heeft. Door het bevoegd 
gezag/Arbodienst kunnen aanvullende onderzoekseisen gesteld worden. 
Aanvullend onderzoek wordt echter niet noodzakelijk geacht. Reden hiervoor 
is het feit dat de gaten zijn gegraven in de meest verdachte delen van de 
locatie, te weten de dammetjes bestaande uit puin(houdend 
dempingsmateriaal), en dat in geen van de overige monsters asbest is 
aangetoond. 
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6.5 Conclusies indicatieve toetsing Bouwstoffenbesluit 
 

• Ter plaatse van de natuurontwikkeling tussen de Loodijk en de voormalige 
stortplaats betreft de bovengrond categorie 1 veen. De zandige ondergrond is 
als schone grond beoordeeld. 

 
• De bovengrond (klei) en de zandige ondergrond ter plaatse van de Hilversumse 

Bovenmeent betreft schone/MVR grond. De ondergrond (veen) is ten gevolge 
van een verhoogd arseengehalte plaatselijk beoordeeld als niet toepasbare 
grond maar zal grotendeels uit schone en/of categorie 1 grond bestaan. 

 
• De bovengrond ter plaatse van de dammetjes in de Hilversumse Bovenmeent 

en de tussengelegen rijpaden (inclusief de oever bij de poldergemaaloverstort) 
is beoordeeld als categorie 1 grond (plaatselijk niet toepasbaar ten gevolge van 
lood en PAK verontreinigingen). De ondergrond zal grotendeels uit MVR 
en/of categorie 1 grond bestaan. 

 
• De bovengrond in de wegbermen van de N236 betreft categorie-1 grond. 

 
• Opgemerkt wordt dat de beoordeling van de grond als indicatief beschouwd 

dient te worden en als basis kan dienen voorde partij-indeling bij een mogelijk 
uit te voeren partijkeuring volgens het Bouwstoffenbesluit.  

 
 
6.6 Conclusies wegenbouwkundig onderzoek 

Voor de conclusies van het wegenbouwkundig onderzoek verwijzen wij naar de 
rapportage van KOAC•NPC in bijlage 8. 
 
 

6.7 Aanbevelingen 
• Naar de matige en sterke verontreinigingen dient nader onderzoek uitgevoerd 

te worden. Aanbevolen wordt in een nader onderzoek het zwaartepunt te 
leggen op de matige en sterke verontreinigingen in de dammetjes en paden in 
de Hilversumse Bovenmeent. 

 
• Nader onderzoek naar de arseenverontreiniging wordt niet noodzakelijk 

geacht. Aanbevolen wordt dit in overleg met het Bevoegd gezag Wbb vast te 
leggen. 

 
• Bij toekomstige herinrichting wordt aanbevolen de bovengrond ter plaatse ven 

de dammetjes en de tussengelegen puinhoudende paden separaat te verwijderen 
aangezien de kwaliteit hiervan duidelijk slechter is dan de om- en 
onderliggende bodem. 
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• De sterke verontreiniging in de waterbodem betreft een arseenverontreiniging 

welke waarschijnlijk een natuurlijke oorsprong heeft. Aanbevolen wordt in 
overleg met de waterkwaliteitsbeheerder de noodzaak van het opstellen van een 
saneringsplan vast te stellen. 

 
• Aanbevolen wordt wanneer een definitief herinrichtingsplan bekend is, op 

basis van het onderhavig onderzoek en in overleg met de betrokken gemeenten 
een plan van aanpak op te stellen waarin is opgenomen hoe met de 
grondstromen in het gebied wordt omgegaan. Hierbij dient onder andere 
rekening gehouden te worden met overschrijding van de gemeentegrenzen, 
mogelijke keuringen in de zin van het Bouwstoffenbesluit/Besluit 
Bodemkwaliteit en bestaande bodemkwaliteitskaarten. 

 
 

6.8 Slotopmerking 
 
Kuiper & Burger Bodem en Water BV is NEN-EN-ISO 9001:2000 gecertificeerd 
en lid van de Organisatie van advies- en ingenieursbureaus (ONRI). De 
veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek). Kuiper & Burger is hiervoor gecertificeerd. 
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd 
laboratorium. 

 
Kuiper & Burger is een onafhankelijk adviesbureau en is, evenals de uitvoerder van 
het veldwerk, op generlei wijze gelieerd aan de opdrachtgever en/of de eigenaar 
van het onderzochte terrein. 

 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht, door het steekproefs-
gewijs bemonsteren van bodemlagen, volgens de algemeen gebruikelijke inzichten 
en methoden. Hoewel Kuiper & Burger Bodem en Water BV de grootste 
zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren van bodemonderzoek is het, juist door 
deze steekproefsgewijze bemonstering, mogelijk dat plaatselijk afwijkingen in de 
samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het 
onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Kuiper & Burger Bodem en Water BV 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade of 
gevolgen van welke aard ook.  
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In dit kader wordt tevens opgemerkt dat Kuiper & Burger Bodem en Water niet kan 
instaan voor de juistheid en volledigheid van door derden verstrekte informatie en 
van eventueel door derden uitgevoerd (voor)onderzoek. 
Hierbij wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een 
momentopname is. Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats 
kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate er een langere tijd is 
verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid te worden 
betracht bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 
 
Kuiper & Burger Bodem en Water B.V., 23 oktober 2006 
 
Drs. ing. M. van Lochem 
Projectadviseur 
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Meetpunt Datum Diepte Maaiveldtype 
Type 
boring GWS  Meetpunt Datum Diepte Maaiveldtype 

Type 
boring GWS 

Deellocatie “Watergangen A t/m E”        
wa01 6-10-2006 250 watergang slib   wb13 6-10-2006 250 watergang slib  

wa02 6-10-2006 250 watergang slib   wb14 6-10-2006 250 watergang slib  

wa03 6-10-2006 250 watergang slib   wb15 6-10-2006 250 watergang slib  

wa04 6-10-2006 250 watergang slib   wb16 6-10-2006 250 watergang slib  

wa05 6-10-2006 250 watergang slib   wb17 6-10-2006 250 watergang slib  

wa06 6-10-2006 250 watergang slib   wb18 6-10-2006 250 watergang slib  

wa07 6-10-2006 250 watergang slib   wb19 6-10-2006 250 watergang slib  

wa08 6-10-2006 250 watergang slib   wb20 6-10-2006 250 watergang slib  

wa09 6-10-2006 250 watergang slib   wc01 9-10-2006 130 watergang slib  

wa10 6-10-2006 250 watergang slib   wc02 9-10-2006 130 watergang slib  

wa11 6-10-2006 250 watergang slib   wc03 9-10-2006 130 watergang slib  

wa12 6-10-2006 250 watergang slib   wc04 9-10-2006 130 watergang slib  

wa13 6-10-2006 250 watergang slib   wc05 9-10-2006 130 watergang slib  

wa14 6-10-2006 250 watergang slib   wc06 9-10-2006 130 watergang slib  

wa15 6-10-2006 250 watergang slib   wc07 9-10-2006 130 watergang slib  

wa16 6-10-2006 250 watergang slib   wc08 9-10-2006 130 watergang slib  

wa17 9-10-2006 250 watergang slib 150  wc09 9-10-2006 130 watergang slib  

wa18 9-10-2006 250 watergang slib 150  wc10 9-10-2006 130 watergang slib  

wa19 9-10-2006 250 watergang slib 150  wd01 6-10-2006 70 watergang slib  

wa20 9-10-2006 250 watergang slib 150  wd02 6-10-2006 70 watergang slib  

wa21 9-10-2006 250 watergang slib 150  wd03 6-10-2006 70 watergang slib  

wa22 9-10-2006 250 watergang slib 150  wd04 6-10-2006 70 watergang slib  

wa23 9-10-2006 250 watergang slib 150  wd05 6-10-2006 70 watergang slib  

wa24 9-10-2006 250 watergang slib 150  wd06 6-10-2006 70 watergang slib  

wa25 9-10-2006 250 watergang slib 150  wd07 6-10-2006 70 watergang slib  

wa26 9-10-2006 250 watergang slib 150  wd08 6-10-2006 70 watergang slib  

wa27 9-10-2006 250 watergang slib 150  wd09 6-10-2006 70 watergang slib  

wb01 6-10-2006 250 watergang slib   wd10 6-10-2006 70 watergang slib  

wb02 6-10-2006 250 watergang slib   we01 9-10-2006 103 watergang slib  

wb03 6-10-2006 250 watergang slib   we02 9-10-2006 103 watergang slib  

wb04 6-10-2006 250 watergang slib   we03 9-10-2006 103 watergang slib  

wb05 6-10-2006 250 watergang slib   we04 9-10-2006 103 watergang slib  

wb06 6-10-2006 250 watergang slib   we05 9-10-2006 103 watergang slib  

wb07 6-10-2006 250 watergang slib   we06 9-10-2006 103 watergang slib  

wb08 6-10-2006 250 watergang slib   we07 9-10-2006 103 watergang slib  

wb09 6-10-2006 250 watergang slib   we08 9-10-2006 103 watergang slib  

wb10 6-10-2006 250 watergang slib   we09 9-10-2006 103 watergang slib  

wb11 6-10-2006 250 watergang slib   we10 9-10-2006 103 watergang slib  

wb12 6-10-2006 250 watergang slib         



 

 

 

Meetpunt Datum Diepte Maaiveldtype 
Type 
boring GWS  Meetpunt Datum Diepte Maaiveldtype 

Type 
boring GWS 

Deellocatie “Dammetjes, toe- en afritten”        

d01 3-10-2006 50 groenstrook boring   d17 6-10-2006 80 gras boring  

d02 3-10-2006 110 gras boring   d18 6-10-2006 90 puin boring  

d03 3-10-2006 90 gras boring   d19 6-10-2006 80 gras boring  

d04 3-10-2006 70 gras boring   d20 6-10-2006 90 gras boring  

d05 3-10-2006 120 klinker boring   d21 6-10-2006 50 gras boring  

d06 3-10-2006 50 groenstrook boring   d22 4-10-2006 100 puin boring  

d07 3-10-2006 120 groenstrook boring 60  d23 4-10-2006 100 gras boring  

d08 3-10-2006 80 grind boring   d24 4-10-2006 100 gras boring  

d09 3-10-2006 90 groenstrook boring 60  d25 4-10-2006 100 gras boring  

d10 3-10-2006 90 klinker boring   d26 4-10-2006 100 gras boring  

d11 3-10-2006 50 groenstrook boring   d27 4-10-2006 100 gras boring  

d12 6-10-2006 80 puin boring   d28 2-10-2006 80 gras boring  

d13 6-10-2006 80 gras boring   d29 2-10-2006 100 gras boring  

d14 6-10-2006 80 puin boring   d30 2-10-2006 80 gras boring  

d15 6-10-2006 80 gras boring   d31 2-10-2006 50 gras boring  

d16 6-10-2006 90 puin boring         

Deellocatie “Macrochemisch onderzoek”        

m01 5-10-2006 100 gras boring   m07 2-10-2006 100 gras boring 100 

m02 5-10-2006 100 gras boring   m08 2-10-2006 100 gras boring  

m03 5-10-2006 100 gras boring   m09 3-10-2006 100 groenstrook boring  

m04 5-10-2006 100 gras boring   m10 3-10-2006 100 bosgrond boring  

m05 4-10-2006 100 gras boring   m11 3-10-2006 100 bosgrond boring  

m06 4-10-2006 100 gras boring   m12 3-10-2006 100 bosgrond boring  

Deellocatie “Natuurontwikkeling Hilversumse Bovenmeent”        

n01 11-10-2006 200 gras boring 50  n08 9-10-2006 200 gras boring 50 

n02 11-10-2006 200 gras boring 50  n09 9-10-2006 200 gras boring 50 

n03 9-10-2006 170 gras peilbuis 50  n10 9-10-2006 200 gras peilbuis 50 

n04 9-10-2006 200 gras boring 50  n11 9-10-2006 200 gras boring 50 

n05 9-10-2006 200 gras boring 50  n12 9-10-2006 200 gras boring 50 

n06 9-10-2006 200 gras peilbuis 50  n13 11-10-2006 200 gras boring 100 

n07 9-10-2006 200 gras boring 50        

Deellocatie “Geprojecteerd weggedeelte”        

pw01 11-10-2006 200 bosgrond boring 10  pw11 11-10-2006 50 bosgrond boring 10 

pw02 11-10-2006 50 bosgrond boring 10  pw12 11-10-2006 50 bosgrond boring 10 

pw03 11-10-2006 50 bosgrond boring 10  pw13 9-10-2006 160 gras boring 10 

pw04 9-10-2006 160 bosgrond peilbuis 10  pw14 9-10-2006 160 gras boring 10 

pw05 11-10-2006 50 bosgrond boring 10  pw15 9-10-2006 160 gras peilbuis 10 

pw06 11-10-2006 50 bosgrond boring 10  pw16 11-10-2006 50 bosgrond boring 10 

pw07 11-10-2006 50 bosgrond boring 10  pw17 11-10-2006 50 bosgrond boring 10 

pw08 9-10-2006 160 bosgrond peilbuis 10  pw18 11-10-2006 50 bosgrond boring 10 

pw09 11-10-2006 50 bosgrond boring 10  pw19 9-10-2006 250 groenstrook peilbuis 100 

pw10 11-10-2006 50 bosgrond boring 10  pw20 11-10-2006 50 gras boring  



 

 

 

Meetpunt Datum Diepte Maaiveldtype 
Type 
boring GWS  Meetpunt Datum Diepte Maaiveldtype 

Type 
boring GWS 

Deellocatie “Verdachte deellocaties”        

v01 4-10-2006 50 gras boring   v09 3-10-2006 50 groenstrook boring  

v02 4-10-2006 50 gras boring   v10 3-10-2006 50 groenstrook boring  

v03 4-10-2006 50 gras boring   v11 3-10-2006 50 groenstrook boring  

v05 3-10-2006 90 groenstrook boring   v12 3-10-2006 50 groenstrook boring  

v06 3-10-2006 50 groenstrook boring   v13 3-10-2006 50 groenstrook boring  

v07 3-10-2006 50 groenstrook boring   v14 3-10-2006 50 groenstrook boring  

v08 3-10-2006 100 groenstrook boring         

Deellocatie “Aan te leggen waterpartij”        
wp01 6-10-2006 50 gras boring   wp12 5-10-2006 50 gras boring  

wp02 4-10-2006 200 gras peilbuis   wp13 5-10-2006 200 gras boring  

wp03 6-10-2006 50 gras boring   wp14 5-10-2006 50 gras boring  

wp04 6-10-2006 50 gras boring   wp15 5-10-2006 50 gras boring  

wp05 6-10-2006 50 gras boring   wp16 5-10-2006 50 gras boring  

wp06 4-10-2006 200 gras peilbuis   wp17 5-10-2006 50 gras boring  

wp07 6-10-2006 50 gras boring   wp18 5-10-2006 50 gras boring  

wp08 6-10-2006 50 gras boring   wp19 4-10-2006 200 gras peilbuis 50 

wp09 6-10-2006 50 gras boring   wp20 2-10-2006 200 gras boring 100 

wp10 4-10-2006 200 gras peilbuis   wp21 2-10-2006 50 gras boring  

wp11 5-10-2006 50 gras boring         
 
 
 

Type boring Diepte (cm-mv) Aantal 

waterbodem 
50 cm in vaste 
waterbodem 

77 

grondboring 50 44 
 70 1 
 80 9 
 90 7 
 100 20 
 110 1 
 120 2 
 200 13 

peilbuis 160 5 
 170 1 
 200 6 
 250 1 

gaten (0,3*0,3*0,5m) 50 14 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
BIJLAGE 5:  ANALYSERAPORTEN LABORATORIUM 
 
 



 

 

 
 
 
 
BIJLAGE 6.1: STREEF- EN INTERVENTIEWAARDEN UIT DE  
   LEIDRAAD BODEMBESCHERMING 
 



 

 

 
 
 
 
BIJLAGE 6.2: PRODUCTKWALITEITSNORMEN VIERDE NOTA  
   WATERHUISHOUDING 
 



 

 

 
 
 
 
BIJLAGE 7.1: TOETSINGSTABELLEN GROND- EN  
   GRONDWATERMONSTERS 
 



 

 

 
 
 
 
BIJLAGE 7.2: TOETSINGSTABELLEN WATERBODEMMONSTERS 
 
 



 

 

 
 
 
 
BIJLAGE 8:   RAPPORTAGE WEGENBOUWKUNDIG 

ONDERZOEK (KOAC•NPC) 
 
 


