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passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.  
 
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteits-
systeem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008. 
 
Betrouwbaarheid 
Opgemerkt wordt dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen 
van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid 
van deze informatie. 
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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van PartnersRO opdracht gekregen voor het uitvoeren van een historisch bodem-

onderzoek aan de Krommelaan, Dennenweg en J. Verhulstweg te Bloemendaal. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een voorgenomen bestemmingsplanwijziging. 

 

Het historisch bodemonderzoek heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het uitvoeren 

van een bodemonderzoek conform de NEN 5740, door middel van een archiefonderzoek, een inter-

view met de eigenaar/gebruiker en een terreininspectie. 

 

Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek".  

 

 

2. GERAADPLEEGDE BRONNEN 

 

De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de Omgevingsdienst IJmond aanwe-

zig informatie (rapportagemodule), informatie verkregen van de huidige opdrachtgever (mevrouw I. de 

Lange) en informatie verkregen uit de op 15 februari 2018 uitgevoerde terreininspectie. 

 

Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 

over: 

 

� het historische, huidige en toekomstige gebruik; 

� eventuele calamiteiten; 

� eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 

� de bodemopbouw en geohydrologie; 

� verhardingen, kabels en leidingen. 

 

Bijlage 3 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 

 

3. AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK 

 

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende percelen binnen een 

afstand van 25 meter. 

 

De onderzoekslocatie is opgedeeld in 3 deellocaties. 

 

Deellocatie A (± 5.450 m²) ligt aan de Krommelaan, circa 0,88 kilometer ten noordoosten van de kern 

van Bloemendaal (zie bijlage 1). Deellocatie A is kadastraal bekend gemeente Bloemendaal, sectie F, 

nummer 613. Volgens de topografische kaart van Nederland, bevindt het maaiveld van deellocatie A 

zich op een hoogte van circa 3,4 m +NAP en zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X = 

103.162, Y = 492.142. 

 

Deellocatie B (± 1 ha) ligt aan de J. Verhulstweg, circa 0,72 kilometer ten noordoosten van de kern 

van Bloemendaal (zie bijlage 1). Deellocatie B is kadastraal bekend gemeente Bloemendaal, sectie F, 

nummers 186, 187 en 853 (gedeeltelijk). Volgens de topografische kaart van Nederland, bevindt het 

maaiveld van deellocatie B zich op een hoogte van circa 0,2 m +NAP en zijn de coördinaten van de 

onderzoekslocatie X = 103.264, Y = 491.915. 
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Deellocatie C (± 1,5 ha) ligt aan de Dennenweg, circa 0,63 kilometer ten noordoosten van de kern 

van Bloemendaal (zie bijlage 1). Het perceel, waar deellocatie C deel van uitmaakt, is kadastraal be-

kend gemeente Bloemendaal, sectie F, nummer 853 (gedeeltelijk). Volgens de topografische kaart 

van Nederland, bevindt het maaiveld van deellocatie C zich op een hoogte van circa 6,5 m +NAP en 

zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X = 103.264, Y = 491.915. 
 

 

4. GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE 
 

4.1 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  
 

Volgens historisch kaartmateriaal uit de periode 1900 was de locatie, alsmede de omgeving ervan, 

destijds een landgoed/bosgebied, ook wel bekend onder de naam landgoed Dennenheuvel. Dennen-

heuvel werd in 1923 verkocht aan de zusters van de congregatie ‘De Goede Herder’ in Haarlem. De 

zusters deden grote landschappelijke ingrepen. Zij verkochten delen van het landgoed ten behoeve 

van de Rooms-Katholieke Begraafplaats Sint Adelbert, ze bouwden de Theresiaschool en meer re-

cent verkochten zij grond voor de bouw van villa’s aan het Leonard Springerhof. Om de zorgkosten 

voor pupillen te dekken wonnen ze tijdens de Tweede Wereldoorlog in het noordelijk deel van het 

landgoed zand. Hier ontstond een waterpartij, die in de loop der jaren met moerasbos begroeid raak-

te. Op het landgoed zijn nog andere uitingen van de laatste bewoners terug te vinden, zoals de be-

graafplaats van de zusters zelf en de moestuinen voor de omwonenden.  
 

Deellocatie A is bebouwd met Pelletier. Het bouwjaar van Pelletier is onbekend. Vermoedelijk is deze 

omstreeks 1961 gebouwd. Het deed van 1970 tot 1975 dienst als bestuurscentrum voor de congrega-

tie. Later werd het onder andere gebruikt als vakantiehuis en sinds 2009 is het ter voorkoming van 

kraak in bruikleen gegeven. Verder is deellocatie A gedeeltelijk verhard met grind en klinkers, onder 

deze grind- en klinkerverharding is geen puin aangetroffen. Verder blijkt uit de geraadpleegde bron-

nen geen aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen. 
 

Deellocatie B is een strandvlakte aan de zuidoostzijde van het landgoed. Deze lagere oostzijde, de 

oorspronkelijke nattere strandvlakte, is in gebruik als moestuin. In de sloot aan de rand van die weide 

is kwelwater aanwezig. Deze laagte wordt aan de oostzijde omkranst door een (in 2015 gerenoveer-

de) oude vitale meidoornhaag. Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen de aanwezigheid van 

dempingen. 
 

Deellocatie C is bebouwd met klooster Euphrasia, verzorgingshuis Dennenheuvel en De Terp. Kloos-

ter Euphrasia was een klooster annex verzorgingshuis. Het gebouw stamt uit het begin van de zeven-

tiger jaren en is ontworpen door de architect W.J.C. van der Linden. Het heeft de vorm van een carré 

van circa 73 bij 73 meter met een ruim binnenhof. Dit binnenhof geeft plaats aan een gebruikstuin. De 

gebouwhoogte varieert van één tot drie bouwlagen. De westelijke vleugel is één bouwlaag hoog, de 

oostelijke vleugel omvat drie bouwlagen. Aan de oostelijke zijde van het gebouw is het maaiveld on-

geveer vier meter lager en heeft het gebouw zowel een souterrain als een eerste verdieping. De kapel 

ligt naast de entree, in de zuidelijke vleugel van het gebouw. 
 

Het Sint Jozefgesticht is in 1983 vervangen door het verzorgingshuis Dennenheuvel. Het gebouw van 

drie tot vier bouwlagen heeft een constructieve gemetselde buitengevel en binnenwanden. Aanpas-

singen van het bestaande gebouw aan de huidige zorgeisen zijn daardoor moeilijk en kostbaar.  

Naast het in 1923/1924 gebouwde rectoraat, ook wel ‘De Terp’ genoemd, werd aan de Dennenweg 

10 een dienstwoning ten behoeve van de tuinman gebouwd. De tuinmanswoning heeft geen cultuur-

historische waarde. Verder is deellocatie C voornamelijk verhard met klinkers of hieronder een puin-

verharding aanwezig is, is onbekend. Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen de aanwezigheid 

van dempingen. 
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In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's 

van de onderzoekslocatie. 

 

Ter plaatse van deellocatie C is in het verleden een HBO-tank aanwezig geweest. Deze is inmiddels 

door een Kiwa erkend bedrijf verwijderd. Destijds zijn bij de tank geen verontreinigingen geconsta-

teerd. (zie bijlage 4, Bakker Infratechniek B.V., kiwacertificaatnummer: AD1091, d.d: 26-04-2012) 

 

4.2 Toekomstige situatie 

 

De initiatiefnemer is voornemens nieuwbouw op de deellocatie A en C te realiseren. Deellocatie B is 

een voornemen voor een zone voor kas/werkplaats. 

 

 

5. CALAMITEITEN 

 

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 

calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de Omgevings-

dienst IJmond blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorge-

daan. 

 

 

6. UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE 

 

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 

 

7. BELENDENDE PERCELEN/TERREINDELEN 

 

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Bloemendaal. 

 

In bijlage 3 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de belendende percelen opgenomen. Het 

bodemgebruik van de omliggende percelen is als volgt: 

 

� aan de noordzijde bevinden zich; de dennenweg met aanliggend woningen 

� aan de oostzijde bevinden zich; het landgoed met aanliggend een voetpad en Tuinderij de Ark 

� aan de zuidzijde bevinden zich; het landgoed, met aanliggend woningen 

� aan de westzijde bevinden zich het landgoed, met aanliggend een voetpad 

 

Ter plaatse van de Denneweg heeft in 2015 milieuadviesbureau IDDS een milieukundig bodem- en 

verhardingsonderzoek riool (weg)tracé’s (rapportnummer: 1502G970/RKO/rap1, d.d: 3 april 2015) 

uitgevoerd. Destijds was er asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen en is naderonderzoek gead-

viseerd (zie bijlage 4). 

 

Ter plaatse van de Denneweg heeft in 2015 milieuadviesbureau IDDS een nader bodemonderzoek 

asbest (rapportnummer: 1502G970/RKO/rap2, d.d: 28 augustus 2015) uitgevoerd. Destijds is in de 

fractie groter dan 16 mm asbest aangetroffen maar geen asbest in de factie kleiner dan 16 mm. Des-

tijds was er geen sprake van ernstige bodemverontreiniging en geen reden voor naderonderzoek (zie 

bijlage 4).  

 

Uit de verzamelde informatie blijkt dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende 

verontreinigingen zijn te verwachten.  
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8. INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN 

 

De grond van de onderzoekslocatie word geclassifiseerd volgens het nota bodembeheer van de om-

gevingsdiest regio IJmond als ‘’AW-2000”. Dit word geclassificeerd als geen/weinig verontreinigde 

grond. 

 

9. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

 

9.1 Bodemopbouw 

 

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, (schaal 1:50.000), uit vorstvaag-

gronden, leemarm en zwak lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren 

geologisch gezien tot de Formatie van Naaldwijk. 

 

9.2 Geohydrologie 

 

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt - 0,5 m +NAP, waardoor het grondwater 

ter plaatse van deellocatie A zich op 3,9 m -mv zou bevinden. Het grondwater van deellocatie B be-

vindt zich op 0,7 m -mv en het grondwater van deellocatie C bevindt zich op 7,0 m -mv. Het water van 

het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwater-

verkenning van TNO, in zuidoostelijke richting.  

 

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 

zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie.  

 

De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  

 

 

10. TERREININSPECTIE 

 

Op 15 februari 2018 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bron-

nen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging. 

 

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 

zijn opgenomen in hoofdstuk 4.  

 

Echter is ter plaatse van deellocatie B een tuinhuisje aangetroffen met asbestverdachte golfplaten. 

Deze asbestverdachte golfplaten zijn nog volledig intact. Verder is ter plaatse van deellocatie C een 

vet-afscheider aangetroffen. Deze vet-afscheider is in gebruik (geweest) door de keuken.  
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11. SAMENVATTING EN CONCLUSIES  
 

Econsultancy heeft in opdracht van PartnersRO een historisch bodemonderzoek uitgevoerd aan de 

Krommelaan, Dennenweg en J. Verhulstweg te Bloemendaal. 
 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een voorgenomen een voorgenomen bestemmings-

planwijziging. 
 

Vooralsnog is geen informatie beschikbaar dat onder verhardingslagen ter plaatse van deellocatie C 

een puinfundatie aanwezig is. 
 

Tijdens de terreininspectie zijn ter plaatse van deellocatie B asbestverdachte golfplaten waargeno-

men ter plaatse van aanwezig bebouwing. Deze golfplaten zijn volledig intact. Alhier worden derhalve 

geen (noemenswaardige) ernstige verontreinigingen verwacht, die een milieuhygiënische belemme-

ringen vormen voor de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. 
 

Tevens in ter plaatse van deellocatie C een vet-afscheider aangetroffen. Hierdoor blijkt dat er sprake 

is van voormalige en/of huidige bodembelasting op de locatie, waardoor het vermoeden van bodem-

verontreiniging aanwezig is. Dit in verband met de aanwezige olie/vet-afscheider. De kern van de 

verwachte verontreiniging is duidelijk. De verwachte verontreinigende stoffen voor deze situatie zijn 

metalen, PAK, vetten en detergenten. 
 

Verder is er op de overige terreindelen en deellocaties geen sprake is van bodembelasting, anders 

dan een regionale of landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op deze 

locaties worden geen verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal 

geldende achtergrondwaarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor 

natuurlijke achtergrondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak 

niet eenduidig is aan te wijzen. 
 

In het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging worden op basis van de huidige onder-

zoeksresultaten geen noemenswaardige verontreinigingen verwacht, die een milieuhygiënische be-

lemmering kunnen vormen voor de haalbaarheid van het plan. Econsultancy adviseert in dit kader wel 

een verkennend bodemonderzoek uit te voeren ter plaatse van de olie/vetafscheider.  

 

In het kader van de bestemmingsplanwijziging en/of de omgevingsvergunning bouwen dient er daar-

naast mogelijk (ter beoordeling van de gemeente) een aanvullend verkennend bodemonderzoek uit-

gevoerd te worden ter plaatse van het onverdachte deel van de onderzoekslocatie. Hieronder zijn de 

onderzoeksstrategieën weergegeven die van toepassing zijn voor de huidige onderzoekslocatie. 
 

Uit het vooronderzoek blijkt, dat er op een groot deel van de onderzoekslocatie geen sprake is van 

bodembelasting anders dan een regionale of landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en 

het grondwater. Op dit deel van de onderzoekslocatie worden geen verontreinigende stoffen verwacht 

in gehalten boven de achtergrondwaarde of boven het in het betreffende gebied geldende achter-

grondgehalte. Dit geldt zowel voor natuurlijke achtergrondgehalten als voor "antropogene" achter-

grondgehalten waarvan de oorzaak niet eenduidig is aan te wijzen. Op basis van het vooronderzoek 

is geconcludeerd dat dit deel van de onderzoekslocatie mogelijk (ter beoordeling van de gemeente) 

onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de 

onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is.  
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Ter plaatse van de vet-afscheider is sprake van een voormalige en/of huidige bodembelasting, waar-

door het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Op basis van het vooronderzoek is ge-

concludeerd, dat dit deel van de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie 

voor een "verdachte locatie met plaatselijk bodembelasting en met een duidelijke verontreinigings-

kern" (VEP). Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie is vast te stellen of de 

vooronderstelde verontreinigingskernen ook daadwerkelijk aanwezig is/zijn en in hoeverre de veront-

reinigende stoffen de achtergrondwaarde of het geldend achtergrondgehalte overschrijden. 

Econsultancy 

Rotterdam, 22 februari 2018 

 
 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie
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Deze kaart is noordgericht
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peilbuis

Kernboring + 
Boring tot 0,5 m -mv +
 

asbestgat 30x30 +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 1,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 1,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 2,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 2,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 3,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 3,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 4,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 4,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 5,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
peilbuis

Kernboring + asbestgat 30x30 +
peilbuis (diep)

Legenda

Ontgravingsvak

Niet verontreinigd

Omschrijving

Boringen

Symbool Omschrijving

Symbolen

Symbool Omschrijving

Verontreiniging

Symbool

Asbestverdacht
plaatmateriaal op maaiveld

Hekwerk

X

Bebouwing

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Locatiegrens

Omschrijving

Boringen

Symbool

Sleuf 200x40x50cm 

Betontegel

Siertegel

Grindtegel
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Foto 3.  
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Foto 5.  
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Foto 7.  
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Foto 10. 
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Foto 12. 
 

 

 



Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
 

 
Foto 13. 
 

 
Foto 14.  
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Foto 15. 
  

 
Foto 16. 
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Foto 17.  

 

 
Foto 18.  
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Informatiebron 
Geraad-
pleegd 
(ja/nee) 

Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc. 
 Datum 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Historische topografische kaart ja 1850 - heden  www.topotijdreis.nl 

Luchtfoto 
ja 2008-2014  Publieke Dienstverlening  

Op de Kaart Loket 
(www.pdok.nl) 

Informatie uit themakaarten 
 Datum bron/ 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja 2016  www.bodemdata.nl 

Grondwaterkaart Nederland ja 1995  TNO REGIS I 

Bodemloket.nl ja 15 februari 2018   

Informatie van de opdrachtgever  Datum uitgevoerd Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 13 september 2017 Mevr.  I. de Lange  

Huidig gebruik locatie ja    

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja    

Toekomstig gebruik locatie ja    

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken  ja    

Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja    

Informatie van de gemeente / omgevingsdienst  Datum uitgevoerd Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Bouw- en woningtoezicht 
ja 15 februari 2018 Omgevingsdienst 

Ijmond 
Rapportage module 

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja    

Archief ondergrondse tanks ja    

Archief bodemonderzoeken ja   

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja    

Informatie uit terreininspectie  Datum uitgevoerd  Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 15 februari 2018   

Huidig gebruik locatie ja    

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja    

Verhardingen ja    
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1.  INLEIDING 
 
 
In opdracht van Gemeente Bloemendaal is een milieukundig bodem- en verhardingsonderzoek 
verricht ter plaatse van de Dennenweg binnen de Gemeente Bloemendaal. Het betreft de volgende 
onderzoeken: 
 

� verkennend milieukundig bodemonderzoek; 
� asfalt- en funderingsonderzoek; 
� onderzoek naar asbest in het funderingsmateriaal. 

 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Aanleiding van het onderzoek zijn de voorgenomen herinrichtingswerkzaamheden t.b.v. de  
wegreconstructie (aanleg leidingtracé). 
 
Voor het verkrijgen van een algemeen beeld van de bodemkwaliteit wordt de onderzoeksstrategie 
van de NEN 5740 gehanteerd en het protocol CROW publicatie 307 onderzoek leidingtracé (deze 
strategie is opgesteld in de geest van NEN Protocol 5740 Onderzoekstrategie VED-HE). 
 
In verband met de herinrichting van de locatie zullen de huidig aanwezige asfaltconstructies worden 
afgevoerd. De dikte van de aanwezige asfaltconstructie, evenals de dikte van de aanwezige 
funderingslagen, is globaal bekend. 
 
De onderzoeksopzet voor het bepalen van de chemische kwaliteit (teerhoudendheid) van het 
vrijkomende asfalt is afgeleid van het VKB-protocol 1003 onderdeel “Indicatief Onderzoek voor 
wegen/terreinverhardingen” en het CROW-publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt”. 
 
Doel van het onderzoek is tevens het vaststellen van de (chemische) kwaliteit van zowel het asfalt, 
als de eventueel aanwezige funderingsmaterialen (indicatief), in het kader van het bepalen van de 
hergebruik- dan wel afzetmogelijkheden van de hierboven genoemde materialen. Hierbij wordt het 
funderingsmateriaal eveneens onderzocht op asbest. De onderzoekstrategie is afgeleid van de 
hiertoe geldende richtlijnen zoals verwoord in het onderzoeksprotocol NEN5897. 
 
Tevens is de veiligheidsklasse aan de hand van de resultaten bepaald, in verband met de geplande  
werkzaamheden (bijlage 8). 
 
Leeswijzer 
De locatiegegevens, het vooronderzoek en de opzet van het onderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 
2. De keuze van de opzet van het onderzoek is onder meer afhankelijk van het huidige en het 
voormalige gebruik van het perceel.  
 
Een beschrijving van het veldonderzoek en het analytisch onderzoek is weergegeven in de 
hoofdstukken 3 en 4. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming, geïnterpreteerd en besproken in hoofdstuk 5. 
 
Op basis van de verzamelde onderzoeksresultaten is de chemische bodemkwaliteit van de 
onderzoekslocatie beoordeeld. Deze beoordeling is ondergebracht in hoofdstuk 6 (conclusies). 
Daarnaast worden op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen gedaan met betrekking tot 
eventueel te nemen vervolgstappen. 
 
In hoofdstuk 7 zijn de factoren, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek, 
toegelicht. 
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2.  VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 
 
 
2.1.  ALGEMEEN 
 
Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- of 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventueel te verwachten verontreinigingen. Ten 
behoeve van het opstellen van de hypothese dient een vooronderzoek uitgevoerd uitgevoerd te 
worden overeenkomstig de NEN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, 
oriënterend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). 
 
In het kader van onderhavig onderzoek is het vooronderzoek uitgevoerd conform het standaard  
niveau. In dit kader is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 
 
- regionale bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf 2.2);  
- huidig (en toekomstig) gebruik van de onderzoekslocatie (paragraaf 2.3); 
- historische informatie (paragraaf 2.4). 
 
De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de genoemde paragrafen van 
onderhavige rapportage. De conclusies van het vooronderzoek worden weergegeven in paragraaf 
2.5. Op basis van deze gegevens is in paragraaf 2.6 de onderzoeksopzet bepaald. 
 
Als afbakening van de onderzoekslocatie, ten behoeve van het vooronderzoek, is gekozen voor het 
te onderzoeken perceel alsmede de aangrenzende percelen tot maximaal 50 meter gerekend vanaf 
de grens van het te onderzoeken perceel. Opgemerkt dient te worden dat de genoemde afstand een 
arbitraire keuze betreft.  
 
 
2.2.  REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
De informatie is afkomstig uit de door het Instituut van Grondwater en Geo-energie TNO (IGG) 
opgestelde grondwaterkaart van Nederland (kaartblad 24, 25 west en 25 oost). 
 
De regionale geohydrologische opbouw kan als volgt worden omschreven: 
 
Bovenste watervoerende pakket (duinpakket) 
Het bovenste watervoerende pakket wordt direct vanaf het maaiveld (op circa 10 m+NAP) 
aangetroffen. Het bovenste watervoerend pakket wordt gevormd door een circa 20 meter dik 
duinpakket van holocene ouderdom, gerekend tot de Westland formatie. Dit pakket is samengesteld 
uit goed doorlatende matig grove zandlaag. Het doorlaatvermogen (kD-waarde), zijnde het product 
van de doorlaatbaarheidscoëfficiënt (k) en de dikte (D) van het eerste watervoerende pakket boven 
de kleilaag wordt geschat op een waarde tussen de 200 en 300 m2/d. De stromingsrichting van het 
grondwater in het bovenste watervoerend pakket is oostelijk gericht. 
 
Deklaag  
Vanaf 10 m-NAP tot circa 15 m-NAP bevindt zich de holocene deklaag (Westlandformatie). Deze 
slechtdoorlatende deklaag is opgebouwd uit slib en middelfijn tot uiterst fijn zand.  
 
De stijghoogte van het freatisch grondwater bedraagt ongeveer 3,0 m - NAP. De stijghoogte van het 
grondwater in het eerste watervoerend pakket bedraagt -1,0 m - NAP. Op basis hiervan kan worden 
aangenomen dat voor de verticale stromingsrichting van het grondwater er sprake is van een 
neerwaarts gerichte grondwaterstroming. Op regionale schaal is er sprake van een infiltratiesituatie. 
De verticale hydraulische weerstand (c) van de holocene deklaag wordt geschat tussen de 100 en 
200 dagen. 
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Eerste, tweede en derde watervoerend pakket 
Het eerste en tweede watervoerend pakket vormen in dit gebied, door het ontbreken van een 
scheidende laag één geheel. Dit pakket bevindt zich in het traject vanaf 15 m beneden NAP. Het 
pakket is in zijn totaliteit samengesteld uit overwegend grove zanden. Het doorlatend vermogen (KD) 
van het watervoerend pakket wordt geschat op 8700 m2/d. De stromingsrichting van het grondwater 
is oostelijk. 
 
 
2.3.  BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de overzichtskaart van bijlage 1.1. 
Enkele locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in tabel 1. 
 

TABEL 1: Locatiespecifieke gegevens 

Locatiegegevens 

Adres Dennenweg 

Plaats Bloemendaal 

Gemeente Bloemendaal 

Provincie Noord-Holland 

Kadastrale gemeente Bloemendaal 

Rijksdriehoekcoördinaten X: 103.099 Y: 491.778 

Oppervlakte in m2 ca. 1.930 

Huidige gebruik openbare weg 

Maaiveldtype asfalt 

 
 
Huidig (en toekomstig) gebruik 
Op 13 maart 2015 heeft een locatie-inspectie plaatsgevonden. Op basis daarvan blijkt het volgende: 
 

- het gebruik van de onderzoekslocaties betreft openbare weg en trottoirs, bestaande uit 
grotendeels asfalt; 

- ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn op het maaiveld geen zakkingen, dan wel 
ophogingen waargenomen welke kunnen duiden op de aanwezigheid van mogelijke  
(sloot)dempingen; 

- op en in de directe nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen bodembedreigende 
activiteiten waargenomen; 

- tijdens de locatie-inspectie zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen; 
- de naast gelegen percelen zijn met name in gebruik als wonen met tuin. 

 
Ter illustratie is in bijlage 5 een fotoreportage opgenomen. 
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2.4.  HISTORISCHE INFORMATIE 
 
Op 11 maart 2015 is de Gemeente Bloemendaal geraadpleegd inzake het historische gebruik van de 
onderzoekslocatie en de omliggende percelen. Voor de volledigheid is de verkregen historische 
informatie opgenomen in bijlage 7 van onderhavige rapportage. Uit het historisch onderzoek blijkt het 
volgende: 
 
- de onderzoekslocatie kent geruime tijd een gebruik als openbare weg; 
- voor zover bekend hebben geen tanks gelegen op het onderzoeksterreinen; 
- de locaties zijn op basis van de voor ons bekende informatie niet verdacht op het voorkomen 

van asbest; 
- de naastgelegen percelen zijn (of waren) in gebruik ten behoeve van wonen met tuin; 
- naar verwachting hebben de activiteiten op de omliggende percelen de chemische 

bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie niet negatief beïnvloed. 
 
Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie of in de nabije omgeving hiervan zijn in het verleden de 
volgende milieukundige onderzoeken uitgevoerd en de belangrijkste punten hieronder weergegeven: 
 
Krullenlaan (+/- 80 meter van onderzoekslocatie) 
Door grondslag is in 2009 een bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de reconstructie / 
herinrichting van deze weg met kenmerk 14.412. Tijdens dit onderzoek zijn (alleen) licht verhoogde 
waarden voor minerale olie aangetroffen. 
 
In de omgeving van de Dennenweg zijn, afgezien van een aantal gesaneerde en verwijderde hbo-
tanks op de aangrenzende woonpercelen, geen risicobronnen bekend. Bij het saneren en 
verwijderen van deze tanks zijn (zintuigelijk) geen verontreinigingen met olieproduct aangetroffen. 
 
Bodemkwaliteitskaart  
De Gemeente Bloemendaal beschikt over een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart. De 
onderzoekslocatie is gelegen in zone W1. Uit de gegevens blijkt dat er licht verhoogde 
achtergrondgehaltes verwacht kunnen worden in de bovengrond. In bijlage 7 zijn de statische 
kengetallen voor de diverse zones bijgevoegd. 
 
 
2.5.  CONCLUSIES VOORONDERZOEK 
 
Op basis van het vooronderzoek kan worden afgeleid dat, op en in de nabijheid van het 
onderzoeksterrein geen aandachtspunten aanwezig zijn met betrekking tot het veroorzaken van een 
mogelijke bodemverontreiniging.  
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2.6.  ONDERZOEKSOPZET 
 
Milieukundig (bodem)onderzoek 
Voor het verkrijgen van een algemeen beeld van de bodemkwaliteit wordt de onderzoeksstrategie 
van de NEN 5740 gehanteerd en het protocol CROW publicatie 307 onderzoek leidingtracé (deze 
strategie is opgesteld in de geest van NEN Protocol 5740 Onderzoekstrategie VED-HE). Het aantal 
te plaatsen boringen, peilbuizen en analyses is afgeleid uit de richtlijnen, zoals deze in de NEN 5740 
zijn opgenomen Opgemerkt wordt dat alle boringen in verband met de voorgenomen 
werkzaamheden dieper doorgezet worden. Tevens dienen op basis van de aangeleverde informatie 
alle boringen door het asfalt gezet te worden. Niet bekend is of overal funderingsmateriaal onder het 
asfalt aanwezig is. 
 
Onderzoek naar asfalt, funderingsmateriaal en asbest 
In verband met de herinrichting van de locaties zal de huidig aanwezige asfaltconstructie (met een 
totale oppervlakte van circa 1930 m2) worden afgevoerd. De gemiddelde dikte van de aanwezige 
asfaltconstructie, evenals de dikte van eventueel aanwezige funderingslagen, is respectievelijk circa 
5 centimeter en 37 centimeter. 
 
Doel van het onderzoek is het vaststellen van de (chemische) kwaliteit van zowel het asfalt, als de 
eventueel aanwezige funderingsmaterialen, in het kader van het bepalen van de hergebruik- dan 
wel afzetmogelijkheden van de hierboven genoemde materialen. Hiertoe is het milieukundig 
onderzoek opgesplitst in de volgende deelaspecten: 
 
A) vaststellen van de dikte, opbouw en teerhoudendheid (chemische kwaliteit) van de 

asfaltverharding; 
B) bepalen van de aanwezigheid, dikte en (eventueel) de chemische kwaliteit van de 

onderliggende funderingslagen; 
C) asbest in funderingsmateriaal. 
 
Ad A) Onderzoek naar de kwaliteit van het vrijkomende asfalt 
Voor wat betreft het vrijkomende asfalt is formeel gezien een verplichte kwaliteitsbepaling niet van 
toepassing indien het opnieuw toepassen van niet teerhoudend asfalt of asfaltbeton in 
wegverhardingen betreft. Voornoemde heeft betrekking op asfalt dat wordt gefreesd en opnieuw 
warm wordt aangebracht zonder tussenkomst van een asfaltcentrale. Derhalve is het van belang dat 
wordt beoordeeld of het asfalt al dan niet teerhoudend is, teneinde de verwerkingsmogelijkheden van 
het materiaal te kunnen bepalen.  
 
De onderzoeksopzet van het milieukundig onderzoek voor het bepalen van de chemische kwaliteit 
(teerhoudendheid) van het vrijkomende asfalt is afgeleid van het VKB-protocol 1003 onderdeel 
“Indicatief Onderzoek voor wegen/terreinverhardingen” en het CROW-publicatie 210 “Richtlijn 
omgaan met vrijkomend asfalt”. Uitgangspunt daarbij zijn de wettelijke regelingen en het 
acceptatiebeleid van vergunde acceptanten of verwerkers. De voornoemde protocollen gaan uit van 
één boring per 500 m2 met een minimum van twee boringen per te onderscheiden asfaltconstructie. 
De gaten die ontstaan bij de kernboringen zullen worden afgewerkt met koud asfalt.  
De verzamelde asfaltkernen zullen worden beoordeeld op dikte, samenstelling en opbouw. Van alle 
verkregen asfaltkernen wordt middels een PAK-marker de teerhoudendheid van het asfalt indicatief 
bepaald.  
 
Volgens de voornoemde protocollen dienen de geselecteerde asfaltkernen te worden verkleind 
middels breken en vervolgens te worden geanalyseerd op het gehalte PAK (10 VROM). Hierbij wordt 
opgemerkt, dat het aantal chemische analyses afhankelijk is van het vrijkomende tonnage asfalt.  
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B) Onderzoek naar de chemische kwaliteit van funderingsmateriaal 
Van het aanwezige funderingsmateriaal is er vanuit gegaan dat dit zal worden afgevoerd naar een 
puinrecyclingsinstallatie of dat het materiaal op de locatie zal worden hergebruikt. Uitgaande van het 
bovenstaande is het Besluit bodemkwaliteit en de daarbij behorende wijze van monstername niet 
van toepassing. Derhalve is uitgegaan van een indicatieve bemonstering, waarbij het 
funderingsmateriaal wordt bemonsterd vanuit de geplaatste asfaltboringen. Van het (eventueel) 
aanwezige funderingsmateriaal onder iedere onderscheiden asfaltconstructie wordt een 
mengmonster samengesteld, welk wordt geanalyseerd op het standaard NEN-pakket (waarin de te 
toetsen parameters PAK, PCB en minerale olie zijn opgenomen). Uitgangspunt: 1 analyse per te 
onderscheiden funderingsconstructie.  
 
C) Onderzoek naar asbest in funderingsmateriaal 
Uitgangspunt is de uitvoer van een indicatief onderzoek dat is afgeleid van de NEN 5897 waarbij 
puinmateriaal uit boringen ten behoeve van andere onderzoeken wordt gebruikt. 
Per wegtracé wordt één emmer á 25 kg samengesteld voor een analyse conform NEN 5897 er 
vanuit gaande dat zintuiglijk geen bijzonderheden worden waargenomen. 
 
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de uit te voeren onderzoeksinspanning. 
 
 
TABEL 2: Uit te voeren onderzoeken 
 

Onderzoeksaspect 
 

locatie + lengte/m² 

algemene kwaliteit   asfalt verhardingsonderzoek / asbest 

Dennenweg (ca. 400m / 1.930m²) ja ja ja 

 
Op basis van de resultaten is de veiligheidsklasse bepaald, welke in bijlage 8 is opgenomen.  
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3.  VELDONDERZOEK  
 
 
3.1.  VELDWERKZAAMHEDEN 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 13 maart 2015 uitgevoerd. Op 20 maart 2015 heeft bemonstering 
van het grondwater plaatsgevonden. De uitgevoerde boringen zijn beschreven in tabel 3. De 
onderzoekslocatie en de posities van de meetpunten zijn weergegeven in de situatietekening van 
bijlage 1.2. 
 

TABEL 3: Aantal boringen en boordiepte (in m-mv) 

Onderzoeksaspect 
 

Aantal x diepte 
[m-mv] 

Boornummers 

Dennenweg 
 

trottoir 

1 x 4,5 met peilbuis 
7 x 2,5 

4 x 0,7 – 1,2 

01 
02 t/m 08 
09 t/m 12 

 
Uitvoeringswijze 
De veldwerkzaamheden zijn verricht door Brussee Grondboringen onder certificaat BRL SIKB 2000, 
VKB protocol 2001 en 2002 (meer informatie over ons bedrijf en kwalificaties kunt u vinden op onze 
website www.idds.nl). Tijdens de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de beoordelingsrichtlijn. 
Het veldverslag (met daarin de namen van de veldwerkers) is opgenomen in bijlage 6. Het 
procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de activiteiten met 
betrekking tot de veldwerkzaamheden en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij 
behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever. Uit oogpunt van 
onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn van het terrein waarop het bodemonderzoek 
en de advisering betrekking heeft. 
 
Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn de grond en het grondwater zintuiglijk 
beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen (organoleptisch onderzoek) en is 
de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodemlagen nauwkeurig beschreven 
(lithologisch onderzoek). 
 
Organoleptisch onderzoek 
Het opgeboorde bodemmateriaal is visueel beoordeeld op het voorkomen van antropogene 
bestanddelen (puin, slakken en dergelijke) en olieproduct (via olie/watertest). Het materiaal is met 
name beoordeeld op de volgende aspecten: de aard, grootte en gradatie van voorkomen. 
 
Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen aan de geur herkend worden. 
Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de veldwerkzaamheden passieve geurwaarnemingen 
worden gedaan, deze gekarakteriseerd worden en per boorpunt worden beschreven. 
 
Asbest 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid voor het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van de 
onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de aanwezigheid 
van asbestverdachte materialen.  
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3.2.  RESULTATEN VELDWERK 
 
Lithologisch onderzoek 
De bodem van het terrein bestaat globaal vanaf het maaiveld tot de geboorde diepte van 4,5 m-mv 
uit zand. Een gedetailleerde beschrijving van de ter plaatse van de onderzoekslocatie aangetroffen 
bodemopbouw (lithologie) is weergegeven in bijlage 2 (boorstaten).  
 
Organoleptisch onderzoek 
In tabel 4 zijn de zintuiglijk waargenomen relevante bijzonderheden weergegeven die mogelijk 
gerelateerd kunnen worden aan een bodemverontreiniging. 
 
Op het maaiveld zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen. In het opgeboorde 
materiaal is zeer plaatselijk asbestverdacht materiaal waargenomen (boring 8). Het asbestverdachte 
materiaal zal worden geanalyseerd. 
 

TABEL 4: Zintuiglijk waargenomen afwijkingen 

Boring Diepte 
[m-mv] 

Samenstelling Bijzonderheden 

05 
 

08 
 
 

09 
 
 

10 
 
 

11 
 
 

12 

0,5 – 0,9 
 

0,6 – 0,7 
1,0 – 1,2 

 
0,01 – 0,2 
0,2 – 0,7 

 
0,09 – 0,5 
0,5 – 1,0 

 
0,07 - 0,7 
0,7 – 1,2 

 
0,04 – 0,5 
0,5 – 1,0 

zand 
 

zand 
zand 

 
zand 
zand 

 
zand 
zand 

 
zand 
zand 

 
zand 
zand 

zwak baksteenhoudend 
 

asbestverdacht plaatmateriaal 
zwak baksteenhoudend, zwak sintelhoudend 

 
brokken baksteen 
sporen baksteen 

 
brokken baksteen 
sporen baksteen 

 
brokken baksteen 
sporen baksteen 

 
brokken baksteen 
sporen baksteen 

 
 
Grondwatermetingen 
In tabel 5 zijn de resultaten van de metingen die aan het grondwater zijn uitgevoerd weergegeven. 
 

TABEL 5: Metingen uitgevoerd aan het grondwater  

Peilbuisnummer Filterstelling 
[m-mv] 

Grondwaterstand 
[m-mv] 

Metingen Belucht Bijzonderheden 

pH EC [µS/cm] NTU  

01 3,5 – 4,5 2,95 7,43 1.240 6,3 nee - 

 
De gemeten zuurgraad (pH), elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de mate van troebelheid (NTU) 
van het grondwater vertonen geen afwijkende waarden ten opzichte van een natuurlijke situatie. 
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4.  CHEMISCH ONDERZOEK 
 
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de grond(water)monsters overgebracht naar 
een (RvA) geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. 
 
 
4.1. ANALYSESTRATEGIE 
 
Algemene bodemkwaliteit 
Ten behoeve van het vaststellen van de algemene chemische kwaliteit van de bodem (boven- en 
ondergrond) zijn grondmengmonsters samengesteld. Hierbij is rekening gehouden met de 
bijmengingen met bodemvreemd materiaal danwel een ruimtelijke verdeling van de (meng)monsters. 
 
De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Voorts zijn ten 
behoeve van de correctie van de achtergrond- en interventiewaarden van zowel de boven- als de 
ondergrond de percentages lutum en organische stof vastgelegd. 
 
TABEL 6: Uit te voeren analyses 
 

Onderzoeksaspect 
 

 
 

bovengrond 

Chemische 
analyses 

ondergrond 

 
 

grondwater 

algemene bodemkwaliteit 
Dennenweg (400m / 1.930m²) 

2 x NEN-pakket  
 

2 x NEN-pakket  
 

1 x NEN-pakket  

algemene bodemkwaliteit 
trottoir Dennenweg 

1 x NEN-pakket  
 

- - 

 
Analysepakketten 
In het standaard NEN-pakket voor grond zijn de volgende analyses opgenomen: 
 
- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen); 
- minerale olie (GC); 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 
 
Het standaard NEN-pakket voor grondwater omvat de volgende analyses: 
 
-  zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); 
-  BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen); 
-  VOCl (vluchtige organochloorverbindingen); 
- minerale olie. 
 
Asfalt 
De asfaltkernen zijn zintuiglijk beoordeeld op dikte, samenstelling en opbouw, waarna de kernen 
middels een PAK-marker indicatief zijn onderzocht op teerhoudendheid. Tijdens het indicatieve 
onderzoek naar de teerhoudendheid – welke is uitgevoerd in het laboratorium (zogenoemde 
constructieopbouw) – van de asfaltkernen is zintuiglijk bij enkele kernen teerhoudendheid 
waargenomen. Mede op basis hiervan is de monsterselectie voor de PAK-analyses gemaakt. In 
tabel 7 zijn de resultaten van de constructieopbouw weergegeven.  
 
TABEL 7:  indicatieve onderzoek naar de teerhoudendheid  
Locatie / monster MM101 

(boring 01) 
MM102 

(boring 03) 
MM103 

(boring 05) 
MM104 

(boring08) 
Dennenweg ja nee nee nee 
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Funderingsmateriaal + asbest 
Van het aanwezige funderingsmateriaal onder de asfaltconstructie is een mengmonster 
samengesteld.  
 
TABEL 8: onderzoeksinspanning funderingsmateriaal ( indicatief) + asbest  
 

 
Onderzoeksaspect 

funderingsmateriaal onder 
asfalt 

 
analyses 

NEN pakket 
 
 

 
 

Asbestanalyse 

 

Dennenweg 
 

1 
 

MM1 
 

1 
 

MM 201 

 
De betreffende monsters zijn geanalyseerd op het NEN-pakket, bestaande uit de volgende 
parameters: 
 
- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen); 
- minerale olie (GC); 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 
 
De analysecertificaten van het (chemisch) onderzoek naar de kwaliteit van het funderings-materiaal 
zijn opgenomen in bijlage 3.5. Het funderingsmateriaal van de locaties is aanvullend onderzocht op 
asbest. 
 
De analysecertificaten van het opgeboorde asbestverdachte materiaal is opgenomen in bijlage 3.7. 
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4.2.  RESULTATEN EN TOETSING CHEMISCHE ANALYSES 
 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in bijlage 
3 zijn opgenomen.  
 
Voor de interpretatie van de resultaten van de chemische analyses van de grondmonsters zijn de 
meetwaarden, conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit, gecorrigeerd voor de gemeten 
percentages lutum en/of organische stof. Voor de organische parameters PCB en minerale olie zijn 
ten behoeve van de correctie percentages organisch stof aangehouden van minimaal 2,0 %, en 
maximaal 30,0 %. Voor de organische parameter PAK zijn ten behoeve van de correctie 
percentages organisch stof aangehouden van minimaal 10,0 %, en maximaal 30,0 %. Voor de zware 
metalen zijn ten behoeve van de correctie minimale percentages lutum en organisch stof van 2% 
aangehouden.  
 
De gecorrigeerde meetwaarden zijn vergeleken met het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming. Dit toetsingskader bestaat uit de achtergrondwaarden, zoals opgenomen in 
bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, en de interventiewaarden, zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering (27 juni 2013).  
 
Naast het wettelijk kader zijn de gecorrigeerde meetwaarden getoetst aan de tussenwaarden, zijnde 
het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarden voor de betreffende stof. 
Indien de gecorrigeerde meetwaarde voor één of meerdere stoffen de tussenwaarde overschrijdt kan 
in potentie sprake zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging 
(Handhavingsuitvoeringsmethode Wbb, versie 7.5 van het SIKB) en is het uitvoeren van nader 
bodemonderzoek in veel gevallen noodzakelijk. 
 
De analyseresultaten, gecorrigeerde meetwaarden, de achtergrond- , tussen- en  
interventiewaarden, alsmede de resultaten van de uitgevoerde toetsing, zijn weergegeven in bijlage 
4.1 (grond) en 4.2 (grondwater). 
 
De overschrijdingen ten opzichte van het hierboven beschreven toetsingskader zijn als volgt 
geclassificeerd: 
 
- het gehalte is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde  

(grondwater), dan wel de rapportagegrens; 
* het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) en  

is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht verontreinigd; 
** het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of gelijk aan de  

interventiewaarde, zijnde matig verontreinigd; 
*** het gehalte overschrijdt de interventiewaarde, zijnde sterk verontreinigd. 
 
In tabel 9 zijn de gecorrigeerde meetwaarden en toetsingsresultaten voor grond weergegeven.  
 
TABEL 9: Resultaten chemisch onderzoek grondmonster s (mg/kg.ds) “algemene bodemkwaliteit” 
 

Monster Humus 
[%] 

Lutum 
[%] 

Ba Cd Co Cu Hg Mb Ni Pb Zn PAK  PCB Olie 

MM01 
 

MM02 
 

MM03 
 

MM04 

2 
 
2 
 

2,4 
 
2 

2 
 
2 
 
2 
 
2 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 

0,26* 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 

53* 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 

1,8* 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

265* 
 
- 
 
- 
 
- 

MM01: 2(50-100)+3(50-100)+4(50-100): zand 
MM02: 1(30-80)+6(50-100)+7(30-80): zand 
MM03: 5(50-90)+8(100-120): zand, zwak baksteenhoudend, zwak sintelhoudend 
MM04: 1(230-280)+2(200-250)+4(200-250)+7(230-250): zand 
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In tabel 10 zijn de gecorrigeerde meetwaarden en toetsingsresultaten voor grond weergegeven.  
 
TABEL 10: Resultaten chemisch onderzoek grondmonste rs (mg/kg.ds) “trottoir” 
 

Monster Humus 
[%] 

Lutum 
[%] 

Ba Cd Co Cu Hg Mb Ni Pb Zn PAK  PCB Olie 

MM05 2 2 - - 28,8* - 0,2* - - - - 3* - 1.350* 

MM05: 9(1-20)+9(20-70)+10(9-50)+10(50-100)+11(7-50)+11(50-70)+11(70-120)+12(4-50)+12(50-100): zand, brokken 
baksteen, sporen baksteen 
 
In het grondwater zijn geen overschrijdingen gemeten ten opzichte van de streef- en 
interventiewaarden uit de toetsingstabel (Wet bodembescherming). 
 
Asfalt  
Toetsing van de resultaten van de chemische analyses heeft plaatsgevonden aan de maximale 
samenstellingswaarden zoals verwoord in het Besluit bodemkwaliteit. De grens waarboven sprake is 
van teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) bedraagt in het kader van het Besluit bodemkwaliteit 75 
mg/kg.ds aan PAK. In de onderstaande tabel zijn de gemeten gehalten aan PAK en de indeling van 
het asfalt weergegeven. 
 

TABEL 11: Toetsing analyseresultaten asfalt  

Onderzoeksaspect 
Asfalt 

Kern Gehalte PAK 
[mg/kg.ds] 

TAG 
(teerhoudend 

asfaltgranulaat) 

Dennenweg MM101(boring 01) 
 

MM103(boring 05) 
 

MM104(boring 08) 

20 
 

18 
 

18 

nee 
 

nee 
 

nee 

 
Funderingsmateriaal + asbest 
In tabel 12 zijn de toetsingsresultaten weergegeven voor de funderingsmateriaal van de 
Brederodelaan. 
 
TABEL 12: Resultaten chemisch onderzoek puinmonster s (mg/kg.ds) “funderingsmateriaal” 
 

Partij funderingsmateriaal Gemeten concentraties Toetsing aan de normen van het Besluit Bodemkwaliteit 

 MM1 gemiddelde norm indeling 

barium 36   uitloging niet bepaald 

cadmium <0,35   uitloging niet bepaald 

kobalt 22   uitloging niet bepaald 

koper 12   uitloging niet bepaald 

kwik 0,05   uitloging niet bepaald 

lood 130   uitloging niet bepaald 

molybdeen <1,5   uitloging niet bepaald 

nikkel 10   uitloging niet bepaald 

zink 110   uitloging niet bepaald 

PAK (10 VROM) 2,5  50 niet vormgegeven bouwstof 

PCB (som 7) 0,005  0,5 niet vormgegeven bouwstof 

minerale olie 1.800  500 niet vrij toepasbaar 

eindoordeel toetsing (indicatief) niet vrij toepasbaar 
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Partij funderingsmateriaal Gemeten concentraties Toetsing aan de normen van het Besluit Bodemkwaliteit 

monster / asbest  max. gehalte [mg/kg.ds] gehalte [mg/kg.ds] 

MM1 100 <1 

 
Asbest 
In het mengmonster MM1 van het funderingsmateriaal van de locatie is geen asbest aangetoond. 
 
In het opgeboorde bodemmateriaal is 1 stukje asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Uit de 
analyse blijkt dat het om hechtgebonden plaatmateriaal gaat (10 – 15% chrysotiel). 
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5.   BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
 
Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de chemische 
kwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie het volgende: 
 
Algemene bodemkwaliteit 
 
Bovengrond 
In MM01 overschrijdt het gehalte minerale olie de desbetreffende achtergrondwaarde. De gehalten 
van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de betreffende achtergrondwaarden.  
 
In MM02 zijn de gehalten van alle onderzochte parameters lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden. 
 
In MM05 (trottoir) overschrijden de gehalte kobalt, kwik, PAK en minerale olie de desbetreffende 
achtergrondwaarden. De gehalten van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de 
betreffende achtergrondwaarden. 
 
Ondergrond 
In MM03 overschrijden de gehalten kwik, lood en PAK de desbetreffende achtergrondwaarden. De 
gehalten van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden 
 
In MM04 zijn de gehalten van alle onderzochte parameters lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden. 
 
Grondwater 
In het grondwater uit peilbuis 01 zijn de concentraties van de onderzochte parameters lager dan de 
betreffende streefwaarden. 
 
Asfalt (circa 1.930 m2) 
Gelet op de analyseresultaten van de onderzochte asfaltkernen blijkt het volgende: 
 
De asfaltconstructie heeft een gemiddelde dikte van circa 4 centimeter en bestaat wat betreft 
samenstelling uit Dicht Asfaltbeton (DAB) met oppervlakte behandeling. Uit de resultaten van het 
chemisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat het asfalt geen teerhoudend asfaltgranulaat 
betreft. Het materiaal kan derhalve op de onderzoekslocatie worden hergebruikt. Het materiaal kan 
zonder meer worden afgevoerd naar een daartoe bestemde eindverwerker. 
 
Funderingsmateriaal 
 
MM1 
Gelet op de analyseresultaten van de onderzochte funderingslagen blijkt dat van de organische 
parameters in de funderingslagen het gehalte minerale olie de maximale samenstellingswaarde 
(Regeling bodemkwaliteit) overschrijdt. Het materiaal is derhalve indicatief niet geschikt voor 
hergebruik. 
 
Asbest 
In het mengmonster MM1 van het funderingsmateriaal van de locatie is geen asbest aangetoond. 
 
In het opgeboorde bodemmateriaal is 1 stukje asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Uit de 
analyse blijkt dat het om hechtgebonden plaatmateriaal gaat (10 – 15% chrysotiel). 
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6.  CONCLUSIES EN ADVIES 
 
 
In opdracht van Gemeente Bloemendaal is een milieukundig bodem- en verhardingsonderzoek 
verricht ter plaatse van de Dennenweg binnen de Gemeente Bloemendaal. Het betreft de volgende 
onderzoeken: 
 

� verkennend milieukundig bodemonderzoek; 
� asfalt- en funderingsonderzoek; 
� onderzoek naar asbest in het funderingsmateriaal. 

 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Aanleiding van het onderzoek zijn de voorgenomen herinrichtingswerkzaamheden t.b.v. de  
wegreconstructie (aanleg leidingtracé. 
 
Voor het verkrijgen van een algemeen beeld van de bodemkwaliteit wordt de onderzoeksstrategie 
van de NEN 5740 gehanteerd en het protocol CROW publicatie 307 onderzoek leidingtracé (deze 
strategie is opgesteld in de geest van NEN Protocol 5740 Onderzoekstrategie VED-HE). 
 
In verband met de herinrichting van de locatie zullen de huidig aanwezige asfaltconstructies worden 
afgevoerd. De dikte van de aanwezige asfaltconstructie, evenals de dikte van de aanwezige 
funderingslagen, is globaal bekend. 
 
De onderzoeksopzet van het milieukundig onderzoek voor het bepalen van de chemische kwaliteit 
(teerhoudendheid) van het vrijkomende asfalt is afgeleid van het VKB-protocol 1003 onderdeel 
“Indicatief Onderzoek voor wegen/terreinverhardingen” en het CROW-publicatie 210 “Richtlijn 
omgaan met vrijkomend asfalt”. 
 
Doel van het onderzoek is tevens het vaststellen van de (chemische) kwaliteit van zowel het asfalt, 
als de eventueel aanwezige funderingsmaterialen (indicatief), in het kader van het bepalen van de 
hergebruik- dan wel afzetmogelijkheden van de hierboven genoemde materialen. Hierbij wordt het 
funderingsmateriaal eveneens onderzocht op asbest. De onderzoekstrategie is afgeleid van de 
hiertoe geldende richtlijnen zoals verwoord in het onderzoeksprotocol NEN5897. 
 
Tevens is de veiligheidsklasse aan de hand van de resultaten bepaald, in verband met de geplande  
werkzaamheden (zie bijlage 8). De veiligheidsklasse heeft betrekking op de grond en het 
grondwater. De T&F berekening kan niet op de funderingslaag of op het aangetroffen 
asbesthoudend plaatmateriaal uitgevoerd worden. 
 
Conclusies  
 
Bovengrond 
- in de bovengrond zijn bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen. Op het 

maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen 
waargenomen; 

- de bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie en is niet verontreinigd met de overige 
onderzochte zware metalen, PCB’s en PAK; 

- de bovengrond (trottoir) is licht verontreinigd met kobalt, kwik, PAK en minerale olie en is niet 
verontreinigd met de overige onderzochte zware metalen en PCB’s. 

 
Ondergrond 
- in de ondergrond zijn plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen. In 

het opgeboorde bodemmateriaal is zintuiglijk zeer plaatselijk asbestverdacht materiaal 
waargenomen. Na analyse blijkt het een goed hechtgebonden stukje chrysotiel te zijn; 

- de ondergrond is licht verontreinigd met kwik, lood en PAK en is niet verontreinigd met de 
overige onderzochte zware metalen, PCB’s en minerale olie; 
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Grondwater 
- het grondwater is niet verontreinigd met de onderzochte zware metalen, vluchtige aromaten, 

VOCl en minerale olie. 
 
Asfalt 
Uit de resultaten van het chemisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat het asfalt geen 
teerhoudend asfaltgranulaat betreft. Het materiaal kan derhalve op de onderzoekslocatie worden 
hergebruikt, dan wel zonder meer worden afgevoerd naar een daartoe bestemde eindverwerker. 
 
Funderingsmateriaal 
Het funderingsmateriaal is indicatief gekeurd. Qua samenstelling is het materiaal niet geschikt voor 
hergebruik. In het funderingsmateriaal is analytisch geen asbest aangetoond. 
 
Asbest 
In het opgeboorde bodemmateriaal is 1 stukje asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Uit de 
analyse blijkt dat het om hechtgebonden plaatmateriaal gaat (10 – 15% chrysotiel). 
 
Aanbevelingen 
Wij adviseren om de onderzoeksresultaten voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde Gemeente 
Bloemendaal, om na te gaan of zij kunnen instemmen met de onderzoeksresultaten en 
bovengenoemde conclusies. 
 
Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten de 
locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan de 
kwaliteitsnormen die door het Besluit bodemkwaliteit aan de betreffende toepassing worden 
verbonden. Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek wordt verwacht dat vrijkomende 
grond niet zonder beperkingen kan worden hergebruikt. 
 
Ten aanzien van het aantreffen asbesthoudend plaatmateriaal wordt geadviseerd te overwegen om 
een nader onderzoek te verrichten naar het gemiddelde gehalte aan asbest per ruimtelijke eenheid 
om na te gaan in hoeverre daadwerkelijk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging 
met asbest ingevolge de Wet bodembescherming. Hierdoor wordt inzicht verkregen in hoeverre een 
wettelijke saneringsnoodzaak (ingevolge voornoemde wetgeving) van toepassing is. 
 
Geadviseerd wordt in het kader van praktisch uitvoerbaarheid, om het nader onderzoek uit te voeren 
wanneer het asfalt is verwijderd. 
 
 
IDDS Milieu bv 
Noordwijk (ZH) 
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7.  BETROUWBAARHEID 
 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen geaccepteerde 
inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een beperkt 
aantal monsters en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het mogelijk 
dat lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit of opbouw van het bodemmateriaal 
voorkomen, ten opzichte van de in onderhavig rapport beschreven situatie. IDDS acht zich niet 
aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg van deze afwijkingen zou kunnen ontstaan. 
  
Hierbij dient tevens te worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een 
momentopname is. Beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 
grondwater) zou plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek door, bijvoorbeeld het 
bouwrijp maken van de locatie, het aanvoeren van grond van elders, toevoeging van bodemvreemde 
materialen of het naar de onderzoekslocatie verspreiden van verontreinigingen van verder gelegen 
terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden. In veel gevallen hanteren de 
beoordelende instanties termijnen (doorgaans maximaal 3 jaar voor een bedrijfslocatie en maximaal 
5 jaar voor een woonlocatie) waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief worden geacht te 
zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het voorkomen 
en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden omtrent de 
aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte verontreinigende stoffen. 
 
Onderhavig onderzoek, levert binnen de in dit rapport gespecificeerde onderzoeksdoelstelling/scope, 
mogelijkerwijs informatie voor andere onderzoeksdoelen/disciplines. IDDS aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schaden, welke dan ook, als gevolg van het onjuist en/of onoordeelkundig 
gebruiken van informatie uit onderhavig rapport voor een ander doel dan het in onderhavig rapport 
gestelde doel, of doelen, van het onderzoek. 
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1.1 OVERZICHTSKAART 
1.2 SITUATIETEKENING 
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BIJLAGE 2 
BOORSTATEN EN LEGENDA 

 
 



Projectcode: 1502G970 Projectnaam: Dennenweg

Boring: 01
Datum: 13-03-2015
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Projectcode: 1502G970 Projectnaam: Dennenweg

Boring: 05
Datum: 13-03-2015
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Projectcode: 1502G970 Projectnaam: Dennenweg

Boring: 09
Datum: 13-03-2015
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ANALYSECERTIFICAAT GROND 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer R. Kok
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1502G970-Dennenweg
Ons kenmerk : Project 527884
Validatieref. : 527884_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : NNML-AHZY-GEKU-ROXP
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 5 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 23 maart 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 96,2 96,7 93,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,7 0,3 2,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20 67
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 4,1
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0 14
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,18
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 < 10 34
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 5 5 10
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20 42

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 53 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,10
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,06 < 0,05 0,52
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,21
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,25
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,15
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,22
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,15
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,16

S som PAK (10) mg/kg ds 0,38 0,35 1,8

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527884
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1255040 = 02 (50-100) 03 (50-100) 04 (50-100)
1255041 = 01 (30-80) 06 (50-100) 07 (30-80)
1255042 = 05 (50-90) 08 (100-120)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/03/2015 13/03/2015 13/03/2015
Ontvangstdatum opdracht : 16/03/2015 16/03/2015 16/03/2015
Startdatum : 16/03/2015 16/03/2015 16/03/2015
Monstercode : 1255040 1255041 1255042
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: NNML-AHZY-GEKU-ROXP Ref.: 527884_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 94,4 93,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,2 1,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 26
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 8,2
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 11
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 0,14
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 31
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 5 8
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 39

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 270

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 0,18
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,11
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,58
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,30
S chryseen mg/kg ds < 0,05 0,32
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,24
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,43
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,42
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,43

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 3,0

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527884
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1255043 = 01 (230-280) 02 (200-250) 04 (200-250) 07 (230-250)
1255044 = 09 (1-20) 09 (20-70) 10 (9-50) 10 (50-100) 11 (7-50) 11 (50-70) 11 (70-120) 12 (4-50) 12 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/03/2015 13/03/2015
Ontvangstdatum opdracht : 16/03/2015 16/03/2015
Startdatum : 16/03/2015 16/03/2015
Monstercode : 1255043 1255044
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: NNML-AHZY-GEKU-ROXP Ref.: 527884_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527884
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NNML-AHZY-GEKU-ROXP Ref.: 527884_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1255040
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Uw referentie : 02 (50-100) 03 (50-100) 04 (50-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 6 %
2) fractie C19 - C29 22 %
3) fractie C29 - C35 46 %
4) fractie C35 -< C40 27 %

minerale olie gehalte: 53 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NNML-AHZY-GEKU-ROXP Ref.: 527884_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1255041
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Uw referentie : 01 (30-80) 06 (50-100) 07 (30-80)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NNML-AHZY-GEKU-ROXP Ref.: 527884_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1255042
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Uw referentie : 05 (50-90) 08 (100-120)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NNML-AHZY-GEKU-ROXP Ref.: 527884_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1255043
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Uw referentie : 01 (230-280) 02 (200-250) 04 (200-250) 07 (230-250)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NNML-AHZY-GEKU-ROXP Ref.: 527884_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1255044
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Uw referentie : 09 (1-20) 09 (20-70) 10 (9-50) 10 (50-100) 11 (7-50) 11 (50-70) 11 (70-120) 12 (4-50) 12

(50-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 21 %
3) fractie C29 - C35 39 %
4) fractie C35 -< C40 38 %

minerale olie gehalte: 270 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NNML-AHZY-GEKU-ROXP Ref.: 527884_certificaat_v1



Aanvullende informatie
Indicatieve resultaten onder de reguliere rapportagegrens

Uw referentie : 01 (30-80) 06 (50-100) 07 (30-80)
Monstercode : 1255041

minerale olie (florisil
clean-up)

: <20 mg/kg ds

Uw referentie : 05 (50-90) 08 (100-120)
Monstercode : 1255042

minerale olie (florisil
clean-up)

: <20 mg/kg ds

Uw referentie : 01 (230-280) 02 (200-250) 04 (200-250) 07 (230-250)
Monstercode : 1255043

minerale olie (florisil
clean-up)

: <20 mg/kg ds

Opmerking
Deze indicatieve resultaten vallen buiten de geaccrediteerde methode(n) en dienen derhalve te worden gezien als
aanvullende informatie op de op het analysecertificaat vermelde resultaten.

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527884
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NNML-AHZY-GEKU-ROXP Ref.: 527884_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1255040 02 (50-100) 03 (50-100) 04 (50-100) 02 0.5-1 1837089AA
03 0.5-1 1837099AA
04 0.5-1 1836352AA

1255041 01 (30-80) 06 (50-100) 07 (30-80) 01 0.3-0.8 1838387AA
06 0.5-1 1836361AA
07 0.3-0.8 1838397AA

1255042 05 (50-90) 08 (100-120) 05 0.5-0.9 1836347AA
08 1-1.2 1838394AA

1255043 01 (230-280) 02 (200-250) 04 (200-250) 07 (230-250) 02 2-2.5 1837085AA
04 2-2.5 1836365AA
01 2.3-2.8 1838384AA
07 2.3-2.5 1838385AA

1255044 09 (1-20) 09 (20-70) 10 (9-50) 10 (50-100) 11 (7-50) 11
(50-70) 11 (70-120) 12 (4-50) 12 (50-100)

09 0.01-0.2 1836353AA
10 0.09-0.5 1836345AA
11 0.07-0.5 1838391AA
12 0.04-0.5 1838395AA
09 0.2-0.7 1836354AA
10 0.5-1 1836344AA
11 0.5-0.7 1838379AA
12 0.5-1 1838390AA
11 0.7-1.2 1838396AA

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527884
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NNML-AHZY-GEKU-ROXP Ref.: 527884_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527884
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NNML-AHZY-GEKU-ROXP Ref.: 527884_certificaat_v1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3.2 
ANALYSECERTIFICAAT GRONDWATER 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer R. Kok
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1502G970-Dennenweg
Ons kenmerk : Project 528863
Validatieref. : 528863_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : VXMP-OMCG-PPWS-EVUQ
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 30 maart 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 24
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l < 2
S kwik (Hg) FIAS/Fims µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l < 0,2
S benzeen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 528863
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1355005 = 01 (350-450)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/03/2015
Ontvangstdatum opdracht : 23/03/2015
Startdatum : 23/03/2015
Monstercode : 1355005
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: VXMP-OMCG-PPWS-EVUQ Ref.: 528863_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 528863
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VXMP-OMCG-PPWS-EVUQ Ref.: 528863_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1355005
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Uw referentie : 01 (350-450)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 1

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VXMP-OMCG-PPWS-EVUQ Ref.: 528863_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1355005 01 (350-450) 01 3.5-4.5 0148197MM
01 3.5-4.5 0228622YA
01 3.5-4.5 0228623YA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 528863
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VXMP-OMCG-PPWS-EVUQ Ref.: 528863_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) : Conform AS3110 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 12846
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 528863
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VXMP-OMCG-PPWS-EVUQ Ref.: 528863_certificaat_v1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3.3 
ANALYSECERTIFICAAT CONSTRUCTIEOPBOUW 

EN PAK-MARKER TEST 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer R. Kok
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1502G970-Dennenweg
Ons kenmerk : Project 527889
Validatieref. : 527889_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : BKAI-KOXO-BOYY-XETY
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 20 maart 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Wegenbouw onderzoek
Q indic. PAK (detectormethode) uitgevoerd uitgevoerd
Q constructie opbouw uitgevoerd uitgevoerd
Q laagdiktes uitgevoerd uitgevoerd

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527889
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1255068 = 01 (0-4)
1255069 = 03 (0-5)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/03/2015 13/03/2015
Ontvangstdatum opdracht : 16/03/2015 16/03/2015
Startdatum : 16/03/2015 16/03/2015
Monstercode : 1255068 1255069
Matrix : Wegenmat. Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: BKAI-KOXO-BOYY-XETY Ref.: 527889_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q indic. PAK (detectormethode) uitgevoerd uitgevoerd
Q constructie opbouw uitgevoerd uitgevoerd
Q laagdiktes uitgevoerd uitgevoerd

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527889
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1255070 = 05 (0-3)
1255071 = 08 (0-5)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/03/2015 13/03/2015
Ontvangstdatum opdracht : 16/03/2015 16/03/2015
Startdatum : 16/03/2015 16/03/2015
Monstercode : 1255070 1255071
Matrix : Wegenmat. Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: BKAI-KOXO-BOYY-XETY Ref.: 527889_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1255068 01 (0-4) 01 0-0.04 E90072672

1255069 03 (0-5) 03 0-0.05 E9007273%

1255070 05 (0-3) 05 0-0.03 E9007270$

1255071 08 (0-5) 08 0-0.05 E9007263+

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527889
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BKAI-KOXO-BOYY-XETY Ref.: 527889_certificaat_v1



Afkortingen Constructieopbouw

BRAC Breek Asfalt Cement
DAB Dicht Asfalt Beton
GAB Grind Asfalt Beton
OAB Open Asfalt Beton
Opp.beh Oppervlakte behandeling
SMA Steen Mastiek Asfaltbeton
STAB Steenslag Asfalt Beton
ZOAB Zeer Open Asfalt Beton
TAGRAC (Teerhoudend) Asfaltgranulaatcement
SAMI Stress Absorbing Membrane Interlayer

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527889
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BKAI-KOXO-BOYY-XETY Ref.: 527889_certificaat_v1



Analysemethoden in Wegenmat.

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Indicatieve PAK-bepaling
(Detectormethode)

: Conform CROW publicatie 210

Laagdikte en Constructieopbouw : Conform RAW 2010 Proef 53 (conform RAW 2005 Proef 152) en conform
NEN-EN12597-36.

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527889
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BKAI-KOXO-BOYY-XETY Ref.: 527889_certificaat_v1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3.4 
ANALYSECERTIFICAAT  

PAK IN ASFALT 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer R. Kok
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1502G970-Dennenweg
Ons kenmerk : Project 528785
Validatieref. : 528785_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : JLHW-MGPA-EXIW-SBHU
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 26 maart 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
asfalt gezaagd aantal 1 1 1
cryogeen malen gemalen gemalen gemalen

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
Q naftaleen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q fenantreen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q anthraceen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q fluoranteen mg/kg 4,4 < 2,5 < 2,5
Q benzo(a)antraceen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q chryseen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q benzo(k)fluoranteen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q benzo(a)pyreen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q benzo(ghi)peryleen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5

som PAK (10) mg/kg 20 18 18

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 528785
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1257736 = 01 (0-4)
1257737 = 05 (0-3)
1257738 = 08 (0-5)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/03/2015 13/03/2015 13/03/2015
Ontvangstdatum opdracht : 20/03/2015 20/03/2015 20/03/2015
Startdatum : 20/03/2015 20/03/2015 20/03/2015
Monstercode : 1257736 1257737 1257738
Matrix : Wegenmat. Wegenmat. Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: JLHW-MGPA-EXIW-SBHU Ref.: 528785_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Som PAK asfalt
Indien het gehalte kleiner is dan de rapportagegrens kan een gehalte tot die rapportagegrens aanwezig zijn. De maximale
"som PAK" bedraagt de gerapporteerde gehalten vermeerderd met de som van de individuele rapportagegrenzen.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 528785
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JLHW-MGPA-EXIW-SBHU Ref.: 528785_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1257736 01 (0-4) 01 0-0.04 E90072672

1257737 05 (0-3) 05 0-0.03 E9007270$

1257738 08 (0-5) 08 0-0.05 E9007263+

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 528785
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JLHW-MGPA-EXIW-SBHU Ref.: 528785_certificaat_v1



Analysemethoden in Wegenmat.

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

PAKs : Eigen methode; analyse m.b.v. GCMS (CROW 210)

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 528785
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JLHW-MGPA-EXIW-SBHU Ref.: 528785_certificaat_v1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3.5 
ANALYSECERTIFICAAT  

FUNDERINGSMATERIAAL 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer R. Kok
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1502G970-Dennenweg
Ons kenmerk : Project 527888
Validatieref. : 527888_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : VQKO-DMJQ-ENJL-PFCC
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 23 maart 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
cryogeen malen gemalen

Algemeen onderzoek - fysisch
droogrest % 92,8
organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,6
lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1

Anorganische parameters - metalen
barium (Ba) mg/kg ds 36
cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,35
kobalt (Co) mg/kg ds 22
koper (Cu) mg/kg ds 12
kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,05
lood (Pb) mg/kg ds 130
molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
nikkel (Ni) mg/kg ds 10
zink (Zn) mg/kg ds 110

Organische parameters - niet aromatisch
minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 1800

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:

naftaleen mg/kg ds < 0,15
fenantreen mg/kg ds 0,42
anthraceen mg/kg ds 0,18
fluoranteen mg/kg ds 0,42
benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,24
chryseen mg/kg ds 0,30
benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,15
benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,24
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,30
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,23

som PAK (10) mg/kg ds 2,5

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:

PCB -28 mg/kg ds < 0,001
PCB -52 mg/kg ds < 0,001
PCB -101 mg/kg ds < 0,001
PCB -118 mg/kg ds < 0,001
PCB -138 mg/kg ds 0,001
PCB -153 mg/kg ds < 0,001
PCB -180 mg/kg ds < 0,001

som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527888
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1255067 = MM1 (1-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/03/2015
Ontvangstdatum opdracht : 16/03/2015
Startdatum : 16/03/2015
Monstercode : 1255067
Matrix : Puin

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: VQKO-DMJQ-ENJL-PFCC Ref.: 527888_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527888
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VQKO-DMJQ-ENJL-PFCC Ref.: 527888_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1255067
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Uw referentie : MM1 (1-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 21 %
3) fractie C29 - C35 39 %
4) fractie C35 -< C40 37 %

minerale olie gehalte: 1800 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VQKO-DMJQ-ENJL-PFCC Ref.: 527888_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1255067 MM1 (1-50) MM1 0.01-0.5 0203066DD

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527888
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VQKO-DMJQ-ENJL-PFCC Ref.: 527888_certificaat_v1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3.6 
ANALYSECERTIFICAAT  

ASBEST IN FUNDERINGSMATERIAAL 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3.7 
ANALYSECERTIFICAAT  

ASBESTMATERIAAL



Analyse certificaat

V220115_1

19-03-2015Datum rapportage

Rapportnummer: 1503-2243_01

Monster nr.
RPS Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal Soort asbest+massa %

bij benadering
Hecht-
gebonden-
heid

Opmerking

15-046546 86453051 Materiaal  Chrysotiel  10 - 15 % Goed  M201

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Start datum monstername

Adres monstername

Aantal monsters

19-03-2015
Opdrachtgever

Dennenweg

1

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1503-2243
1502G970
IDDS B.V. Milieu en Techniek
Postbus 126
2200 AC Noordwijk ZH
16-03-2015

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

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

Breda
Minervum 7002
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BIJLAGE 4.1 
NORMERING WET BODEMBESCHERMING EN 

GECORRIGEERDE MEETRESULTATEN GROND 
 
 



 
 

Projectcode: 1502G970 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM01 MM02 MM03 
Certificaatcode   527884 527884 527884 
Boring(en)   02, 03, 04 01, 06, 07 05, 08 
Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 0,30 - 1,00 0,50 - 1,20 
Humus % ds 0,70 0,30 2,4 
Lutum % ds 1,0 1,0 1,0 
Datum van toetsing  23-3-2015 23-3-2015 23-3-2015 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
OVERIG     
Droge stof %  96,2 96,2 (6)   96,7 96,7 (6)   93,5 93,5 (6)  
Lutum % (m/m) 

ds 
 <1    <1    <1   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 0,7    0,3    2,4   

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54 (6)   <20 <54 (6)   67 260 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,20 <0,24 -0,03  <0,20 <0,24 -0,03  <0,20 <0,24 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds  <3,0 <7,4 -0,04  <3,0 <7,4 -0,04  4,1 14,4 -0 
Koper [Cu] mg/kg ds  <5,0 <7,2 -0,22  <5,0 <7,2 -0,22  14 29 -0,07 
Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  0,18 0,26 0 
Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  34 53 0,01 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  5 15 -0,31  5 15 -0,31  10 29 -0,09 
Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18  42 99 -0,07 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,10 0,10  
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
Fluorantheen mg/kg ds  0,06 0,06   <0,05 <0,04   0,52 0,52  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,21 0,21  
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,25 0,25  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,15 0,15  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,22 0,22  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,15 0,15  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,16 0,16  
PAK 10 VROM mg/kg ds  0,38 0,38 -0,03  <0,35 <0,35 -0,03  1,8 1,8 0,01 
     
PCB`S     
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,025 0,01   <0,020 0 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <0,005    <0,005    <0,005   
     
MINERALE OLIE      
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  53 265 0,02  <35 <123 -0,01  <35 <102 -0,02 
 



 
 

Projectcode: 1502G970 

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

Grondmonster   MM04 MM05 
Certificaatcode   527884 527884 
Boring(en)   01, 02, 04, 07 09, 09, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12 
Traject (m -mv)   2,00 - 2,80 0,01 - 1,20 
Humus % ds 0,20 1,5 
Lutum % ds 1,0 1,0 
Datum van toetsing  23-3-2015 23-3-2015 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
Monstermelding 1    
Monstermelding 2    
Monstermelding 3    
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
    
OVERIG    
Droge stof %  94,4 94,4 (6)   93,5 93,5 (6)  
Lutum % (m/m) 

ds 
 <1    <1   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 0,2    1,5   

Gewicht artefacten g  <1    <1   
    
METALEN    
Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54 (6)   26 101 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,20 <0,24 -0,03  <0,20 <0,24 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds  <3,0 <7,4 -0,04  8,2 28,8 0,08 
Koper [Cu] mg/kg ds  <5,0 <7,2 -0,22  11 23 -0,11 
Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,14 0,20 0 
Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08  31 49 -0 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  5 15 -0,31  8 23 -0,18 
Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33 -0,18  39 93 -0,08 
    
PAK    
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,18 0,18  
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,11 0,11  
Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,58 0,58  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,30 0,30  
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,32 0,32  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,24 0,24  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,43 0,43  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,42 0,42  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,43 0,43  
PAK 10 VROM mg/kg ds  <0,35 <0,35 -0,03  3,0 3,0 0,04 
    
PCB`S    
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,025 0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <0,005    <0,005   
    
MINERALE OLIE     
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  270 1350 0,24 
 
 
 
  



 
 

Projectcode: 1502G970 

 
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembeschermin g 

    AW   WO   IND   I  
   
METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
PCB`S   
PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
MINERALE OLIE    
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 4.2 
TOETSINGSRESULTATEN GRONDWATER 



 
 

Projectcode: 1502G970 

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  01-1-1 
Datum bemonstering  20-3-2015 
Filterdiepte (m -mv)  3,50 - 4,50 
Datum van toetsing  31-3-2015 
Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 
Monstermelding 1   
Monstermelding 2   
Monstermelding 3   
     Meetw   GSSD   Index  
   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  24 24  -0,05 
Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 
Kobalt [Co] µg/l  <2 <1  -0,24 
Koper [Cu] µg/l  <2 <1  -0,23 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04 
Lood [Pb] µg/l  <2 <1  -0,23 
Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01 
Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2  -0,22 
Zink [Zn] µg/l  <10 <7  -0,08 
   
VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03 
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   
Xylenen (som) µg/l  <0,2 <0,2  0 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)  

   
PAK   
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0 
PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)  
   
VOCL   
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   
Dichloorpropaan µg/l  <0,4 <0,4  -0 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0 
Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02 
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)  

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



 
 

Projectcode: 1502G970 

  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  
   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  50 200  625 
Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 
Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 
Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 
Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 
Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 
Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 
Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 
Zink [Zn] µg/l  65 24  800 
   
VLUCHTIGE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  0,2   30 
Tolueen µg/l  7   1000 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  
   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
VOCL   
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
   
MINERALE OLIE   
Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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FOTOREPORTAGE 
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BIJLAGE 7 
HISTORISCHE INFORMATIE 
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Rob Kok

Van: Hein Kranendonk [hkranendonk@odijmond.nl]
Verzonden: maandag 16 maart 2015 14:15
Aan: Rob Kok
CC: 'v.hoogeland@bloemendaal.nl'
Onderwerp: RE: historisch informatie Dennenweg
Bijlagen: kentallen bkk Bloemendaal.pdf; Squit XO Bodem - Rapportage Krullenlaan.pdf

Beste Rob, 

 

Ter plaatse van de Dennenweg is voor zover ik weet geen eerder  bodemonderzoek uitgevoerd. Ook op de aan de 

Dennenweg grenzende percelen zijn voor zover ik kan achterhalen geen bodemonderzoeken uitgevoerd. Met een 

relevante uitzondering: ter plaatse van de  Krullenlaan is in 2009 een bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de 

reconstructie/herinrichting van deze weg. De rapportage van dit onderzoek heb ik helaas niet digitaal kunnen vinden. 

Misschien kan Vincent Hoogeland je hieraan helpen. De resultaten zijn wel ingevoerd in het BIS. Een uitdraai van de 

gegevens uit BIS heb ik bijgevoegd. Tijdens dit onderzoek zijn (alleen) licht verhoogde waarden voor minerale olie 

aangetroffen.  

 

Op basis van de bodemkwaliteitskaart uit 2007 - ligging in bodemkwaliteitszone W1 – dient rekening gehouden te 

worden met wat lichte verontreiniging in de bovengrond. Ter informatie heb ik de statische kengetallen voor de diverse 

zones bijgevoegd.. 

 

In de omgeving van de Dennenweg zijn, afgezien van een aantal gesaneerde en verwijderde hbo-tanks op de 

aangrenzende woonpercelen, geen risicobronnen bekend. Bij het saneren en verwijderen van deze tanks is nergens 

(zintuigelijk) een verontreiniging met olieproduct aangetroffen. 

 

Met vriendelijke groet,  

Hein Kranendonk 

 

Team Advisering  

Omgevingsdienst IJmond  
 

T +31 (0)251 263877  

F +31 (0)251 263888 

http://www.odijmond.nl 

 

 

From: Rob Kok [mailto:rkok@idds.nl]  

Sent: Thursday, March 12, 2015 2:11 PM 
To: Hein Kranendonk 

Subject: RE: historisch informatie Dennenweg 

 

Goede middag Hein, 
 
Bijgaande kaart die ik van Vincent Hoogeland heb gekregen. 
Het leidingtracé is in het midden van de weg wat ik begrepen heb. 
De lengte is circa 400 m. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Rob Kok 
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Van: Hein Kranendonk [mailto:hkranendonk@odijmond.nl]  

Verzonden: donderdag 12 maart 2015 13:59 

Aan: Rob Kok 
Onderwerp: RE: historisch informatie Dennenweg 

 

Beste Rob, 

  

Heb je een kaart voor mij waarop het leidingtracé staat aangegeven? Daarmee kan ik gerichter informatie verstrekken.  

  

Met vriendelijke groet,  
Hein Kranendonk 
  
Team Advisering  

Omgevingsdienst IJmond  
  
T +31 (0)251 263877  

F +31 (0)251 263888 
http://www.odijmond.nl 

  

  

From: Kranendonk, Hein [mailto:H.Kranendonk@bloemendaal.nl]  

Sent: Thursday, March 12, 2015 8:53 AM 
To: Hein Kranendonk 

Subject: Fwd: historisch informatie Dennenweg 

  

 

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Rob Kok <rkok@idds.nl> 

Datum: 11 maart 2015 14:55:02 CET 

Aan: "'Kranendonk, Hein'" <H.Kranendonk@bloemendaal.nl> 

Onderwerp: Antw.: historisch informatie Dennenweg 

  
Geachte heer Kranendonk, 
  
Graag zou ik van u historisch informatie willen ontvangen van de locatie Dennenweg te Bloemendaal: 
  
Aanleiding van het onderzoek zijn de voorgenomen herinrichtingswerkzaamheden waarbij een nieuw 
leidingtrace zal worden aangelegd.  
  
Voor dit onderzoek wil ik u vragen of u nog relevante historische informatie heeft voor de 
onderzoekslocaties of de naast gelegen percelen, welke van belang kunnen zijn voor het te verrichten 
historisch onderzoek. Gaarne ook info bodemkwaliteitskaart 
  
Ik kijk uit naar uw reactie. 
  
Indien u vragen en/of opmerkingen hebt, verzoek ik u contact met mij op te nemen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Rob Kok 
Adviseur Milieu 
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Mobiel 06-53695585 
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Denk voor het printen van deze e-mail aan het milieu! 
  

Disclaimer: 
De informatie verzonden met dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Dit e-
mail bericht bevat informatie van vertrouwelijke of persoonlijke aard. Verstrekking aan en/of gebruik door anderen is niet 
toegestaan. Indien u dit e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzoekt afzender u om afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te 
stellen en het bericht te vernietigen. Er geldt geen garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat gebruik van e-mail geschiedt 
zonder enige fout. De afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van dit e-mail bericht, 
welke fout of gebrek kan optreden als gevolg van het gebruik van e-mail. 
  

 

DISCLAIMER: 

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-
mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met 

de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen 
rechten worden ontleend. Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of 

toezegging ontvangt, wordt ook altijd per post het officiele document aan u 
toegezonden. Uitsluitend het officiele document heeft juridische status. 

 
Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar http://www.odijmond.nl 

 
Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig? 
 

DISCLAIMER: 
Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-

mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met 

de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen 
rechten worden ontleend. Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of 

toezegging ontvangt, wordt ook altijd per post het officiele document aan u 
toegezonden. Uitsluitend het officiele document heeft juridische status. 

 
Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar http://www.odijmond.nl 
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Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig? 
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BIJLAGE 8 
VEILIGHEIDSKLASSEBEPALING 

 



Resultaten van de meting grond/grondwater:

T-klasse: 1T

F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse

 
Projectgegevens:

 

Omgevingsdata:

 

Eindresultaat

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Locatie Dennenweg Bloemendaal
Werkgever Gemeente Bloemendaal
Monsternummer 1502G970/RKO/rap1
Veiligheidskundige Nvt

Buitentemperatuur (°C) 10
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T 1T
Bepalende stof(fen) Minerale olie
Brandbaarheidklasse F Geen brandbaarheidsklasse

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene

druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier

opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n

geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.
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Stoffen en concentraties:

Organische stof 2.00
Lutum 2.00

Stof Concentratie grond (mg/kg ds) Concentratie grondwater (ug/l)
Koper 28.8 0.0
Kwik (organisch) 0.29 0.0
Lood 53.0 0.0
PAK (som 10) 3.0 0.0
Minerale olie 1350.0 0.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof Koper
Concentratie grond 28.8
Interventiewaarde grond 190.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 91.8333
Maximale waarde wonen (grond) 54.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 26.1
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 75.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof Kwik (organisch)
Concentratie grond 0.29
Interventiewaarde grond 4.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 2.7841
Maximale waarde wonen (grond) 0.83
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.5777
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater Geen interventiewaarde vastgesteld
T&F klasse van toepassing Nee

Stof Lood
Concentratie grond 53.0
Interventiewaarde grond 530.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 336.7059
Maximale waarde wonen (grond) 210.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 133.4118
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 75.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof PAK (som 10)
Concentratie grond 3.0
Interventiewaarde grond 40.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 40.0
Maximale waarde wonen (grond) 6.8
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 6.8
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 0.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof Minerale olie
Concentratie grond 1350.0
Interventiewaarde grond 5000.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 1000.0
Maximale waarde wonen (grond) 190.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 38.0
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Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 600.0
T&F klasse van toepassing Ja

31-03-2015 16:25, 4/6



Berekening veiligheidsklasse T:

Stof Minerale olie
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T

Vluchtige stof
2.3.7.3 Verontreiniging alleen in grond --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Minerale olie
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Voorwaarden voor gebruik
 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform

de CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen

gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks

kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten

berusten bij CROW.
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Maatregelen Veiligheidsklasse T

Veiligheidsklasse 1T (droog)
V&G-plan
Controle/bepaling en vaststelling
veiligheids-klassen, bepaling
maatregelen en goedkeuring V&G-plan

MVK:
- Niet-vluchtige stoffen en,
- vluchtige stoffen,
- CMR-stoffen
V&G-plan aanvullen met:
- Veiligheidsklasse
- Toxische stoffen en concentraties
- Grenswaarden stoffen en bijzonderheden
- Risico's stoffen en bijbehorende R&S-zinnen
- Arbeids- en rusttijden verontreinigde zone
- Voorzieningen materieel
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Afzetten/zonering verontreinigde zone en bebording
- Onderhoud/inspectie/reparatie materieel
Bij vluchtige en CMR-stoffen ook:
- Frequentie luchtkwaliteitsmetingen en meetmiddelen
- Wanneer aanvullende PBM moeten worden uitgereikt en
gedragen, werk moet worden onderbroken en/of
heroverweging veiligheidsklasse en maatregelen.

Logboek
Bijhouden logboek DLP
Deskundigheid
Continu begeleiding DLP
Overige deskundigheid MVK:

- Niet-vluchtige stoffen,
- Vluchtige stoffen,
- CMR-stoffen

Voorlichting & instructie
Startwerkinstructie over:
- Veiligheidsklasse
- Toxische stoffen
- Arbeidshygiënische risico's
- Zonering en veiligheidsvoorzieningen
- PBM
- Meetapparatuur
- Acties calamiteiten

MVK:
- Niet-vluchtige stoffen,
- Vluchtige stoffen

HVK:
- CMR-stoffen

Filteroverdrukinstallaties Specifieke instructie filteroverdrukinstallaties:
- Type filter, juiste gebruik, onderhoud en vervanging,
opslag en afvoer
- Maximale werktijden en rusttijden

Adembescherming Bij overschrijding 1/5 grenswaarde instructie door
deskundige onderwerpen als 3T.

Gezondheidskundige zorg
Medische keuring conform Protocol
"Arbeidsgezondheidskundig
onderzoek"

Kolom A:
- Voor iedereen die de verontreinigde zone wil betreden
- Machinisten, chauffeurs en opvarenden met maatregelen
om blootstelling te voorkomen.

Kolom A+B:
- Niet-vluchtige stoffen bij stof- of aerosolvorming.
- Grondwerkers en andere functies met kans dat de
grenswaarden worden overschreden.
- Machinisten, chauffeurs en opvarenden die uit cabine
moeten komen waar dragen adembescherming verplicht is.

Kolom A+B+C:
- Werkzaamheden met buitenlucht onafhankelijke
ademlucht.
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Verbod in verontreinigde zone Personen jonger dan 18 jaar.
Personen die niet beschikken over een geldige Medische
geschiktheidsverklaring
Zwangere vrouwen en vrouwen in de lactatieperiode
Eten, drinken en roken

Luchtkwaliteitsmetingen
Niet vluchtige stoffen Alleen meting bij waarneming van (ongebruikelijke) geuren.

Meetstrategie als bij vluchtige stoffen 1T.
Totaal koolwaterstofmeters zoals ‘CH’, ‘PID’ of specifieke
gasdetectie.

Vluchtige stoffen 2x per werkdag, iedere keer bij aanvang werkzaamheden
en intensieve werkzaamheden. Totaal koolwaterstofmeter
zoals ‘CH’, ‘PID’ of specifieke gasdetectie
Bij diepte > 1,5-mv, iedere keer bij aanvang en intensive
werkzaamheden.

Stofspecifiek Waarde Totaal koolwaterstofmeter zoals ‘CH’, ‘PID’ > 1/5
grenswaarde.
Vullen gaszak, laten analyseren met gaschromatograaf,
Gasdetectiebuisjes of CMS-chips.

Koolmonoxide (CO) Bij beperkt en/of besloten ruimte, waar
verbrandingsmotoren worden gebruikt. CO-sensor

Besloten ruimten Meten voor aanvang werkzaamheden en continu tijdens
toegang. Ex/Ox/Tox-meter.

Uitvoering en interpretatie
luchtkwaliteitsmetingen

DLP-er en/of betrokken deskundige

Arbeidshygiënische voorzieningen
Middelen voor basishygiëne, de mogelijkheid schoonmaak
handen (water en zeep of schoonmakendoekjes)
3-traps sanitairunit grens schoon/vuil
Dagelijkse
Schoonmaak
Stromend water ‘vuile’ zijde

Ketenpark opdrachtgever,
toezichthouders en uitvoerende
partij(en)

Buiten de verontreinigde zone

Wasstraat/borstelplaats of waadgoot
wegtransport

Scheiding verontreinigde/schone zone schoonmaakzone
voor schoonmaken wegtransportmiddel. Locatie “schoon”
verlaten. Van wielen en buitenzijde wegtransportmiddel vuil
verwijderden. Voorkomen ophoping verontreinigde
(water)bodem bij wasstraat, borstelplaats of waadplaats. Bij
afspuiten materieel aerosolvorming tegengaan. Anders
deskundige aanvullende maatregelen laten treffen.

Materieel
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Materieel continu op locatie
(verontreinigde zone)

Filteroverdruksysteem met klimaatbeheersing op materieel
dat continu op locatie is droog en “open” laadsystemen nat.
- CE-markering: Filteroverdrukinstallatie bestaande uit
installatie en filters.
- Zicht van machinist niet belemmeren
- Bestand tegen schok- en puntbelastingen
- Overdruk gemeten in cabine minimaal 100 Pa (Pascal) en
maximaal 300 Pa (voor machines in gebruik voor 01-01-
1997 overdruk altijd > 50 Pa).
- Luchtopbrengst minimaal 40 m³  per uur en maximaal 120
m³  per uur en een contacttijd van minimaal 0,2 seconden.
- Aangezogen lucht kan alleen via de filters toestromen.
- Aanzuiging van uitlaatgassen is uitgesloten.
- Automatische opstart om inschakelen van
filteroverdrukinstallatie te garanderen.
- Inlaat cabine is niet rechtstreeks op gebruiker gericht
- Optische en/of akoestische signalering in cabine
(aanwezigheid overdruk, filters en schadelijke stoffen)
- Lekkage tussen de behuizing en filters is uitgesloten
- Filteroverdruksysteem na montage en vervolgens jaarlijks
keuren op bovengenoemde eisen.

Keuringsrapport met gemeten waarden moet bij de machine
aanwezig zijn.
Gebruik filteroverdruksysteem verplicht als:
- gewerkt wordt met vluchtige stoffen met kans op emissie
en/of waarbij emissie is gemeten
- gewerkt wordt met CMR-stoffen
- gerede kans is op stof- en aerosolvorming
- geuren worden waargenomen
- de deskundige besluit dat dit in andere situaties
noodzakelijk is
Open treeplank met laarzenpennen.
Telecommunicatieapparatuur moet in machine aanwezig
zijn.
Materieel buiten verontreiniging (graaffront) plaatsen bij
schaft of einde werkdag. Indien dit niet mogelijk is,
uitstappen in verontreinigde zone toegestaan als:
- Saneringslaarzen worden gedragen
- Luchtkwaliteitsmetingen aangeven concentratie stoffen <
1/5 grenswaarde
- Er geen stof en/of aerosolvorming is
- Deskundige bepaalt maatregelen in overige gevallen.
Roken, eten en drinken in cabines van materieel verboden.
Ramen en deuren gesloten houden.

Transportmaterieel
Laadbak vloeistofdicht
Laadbak geheel sluiten voor verlaten van laadplaats (Ook
asfaltklep dicht). Mechanisme voor afsluiten of afdekken
vanuit cabine te bedienen.
Wielen/wagen schoon bij transport
Uitstappen binnen verontreindigde zone verboden
Ramen en deuren gesloten houden.
Roken, eten en drinken in cabines verboden.

Geleidebiljet Geleidebiljet volledig ingevuld en voorzien van juiste
handtekeningen.
Vluchtige en CMR-stoffen:
Veiligheidsklasse op geleidebiljet en vermelding vluchtig of
CMR (waar van toepassing)

Filters voor materieel Bij transportmaterieel is het gebruik van
filteroverdruksysteem en filters van toepassing bij een
veiligheidsklasse van 3T
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- Stof (P1, P2 en P3) Vervangen:
- na 6 maanden en
- direct bij defect filter

Als stoffilters tijdelijk worden uitgenomen in luchtdichte zak
opbergen. Registratie draaiuren en concentraties bijhouden.

- Actief kool (A, B, E, K, HG, X) Minimaal 10 kg actief kool per filter.
Nieuwe actief koolfilters moeten luchtdicht zijn verpakt en
verzegeld. Vervangen:
- Bij doorslag/verzadiging van actief kool. Meting met
continu registrerende apparatuur (voorzien van datalog) op
3 plekken, voor- en na filter en in cabine
- of maximaal na 13 weken
- direct bij defect filter

Als actief koolfilters tijdelijk worden uitgenomen dan in
luchtdichte zak opbergen. Registratie draaiuren en
concentraties bijgehouden.

- Vervangen filters Bij vervangen filters altijd PBM's gebruiken behorende bij
veiligheidsklasse 3T.
Ook bij vervangen voorfilter P1 en motorfilters
Filters moeten zonder gereedschap uit de filterkast te halen
zijn.
Uitgekomen filters inpakken en als gevaarlijk afval afvoeren.
Bij plaatsen nieuwe filters datum plaatsing en vervanging op
filters vermelden.
Filterwisselingen in logboek opnemen.

Onderhoud/Afvoer
Onderhoud gesloten systemen
Inspectie leidingsystemen

Materieel schoonmaken. Indien uitkeuring noodzakelijk
deze (laten) uitvoeren. Materieel buiten verontreinigde zone
brengen PBM behorende bij veiligheidsklasse waarin de
werkzaamheden zijn uitgevoerd Voor uitnemen filters zie
Vervangen filters. Vervanging luchtfilters motoren machines
ter bepaling van de deskundige.

Transportmiddelen Lossen/laden buiten verontreinigde zone
Voorkoming stofvorming/Schoonmaken
materieel en gereedschap

Terrein bevochtigen

PBM's
PBM-pakket Licht: Niet-vluchtige stoffen

- Overall van dicht geweven katoen voor meervoudig
gebruik of wegwerp, (CE categorie 3, type 5 of 6), goede
afsluiting en overslag, elastische afsluitingen mouwen en
pijpen, geen doorsteken/zakken.
- Werkhandschoenen: tricot handschonen nitril gecoat,
ventilerende rug, elastische manchet ten minste 7 cm,
beschermingsniveau mechanische 4,2,2, (EN 388)
- Chemische resistente laars, mechanische bescherming
klasse S5 (EN 345).

Bij voorkeur een lichte kleur.

- Wegwerpsokken
- Hoofdbescherming bij gevaar vallende voorwerpen en/of
stoten hoofd (EN 397)
- Gehoorbescherming bij geluidsniveaus van 85 dB(A).

- Schoonmaak werkzaamheden - Waterdichte (sanerings)overall (meervoudig gebruik of
wegwerp)
- Gelaatscherm wanneer men tijdens het werken door
spatten direct in aanraking kan komen met natte
verontreinigde (water)bodem.

- Werkzaamheden met open vuur - Brandvertragende overall
- Chemisch resistente laars van natuurrubber

PBM-pakket Middel: Niet-vluchtige stoffen Asbest
Vluchtige stoffen
CMR-stoffen
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Overall en handschoenen PBM-pakket licht vervangen
door:
- Saneringsoverall meervoudig gebruik of wegwerp, (CE
categorie 3 type 4, 5 en 6)
- Werkhandschoenen afgestemd op verontreiniging. Vaak
handschoen van PVC, volledig gecoat, lange schacht (ten
minste 35 cm), beschermingsniveau mechanisch 4,2,2,1
(EN 388) en chemisch 6,6,6,2 (EN 374) afdoende. Bij
specifieke stoffen, specifieke handschoenen bepaling door
deskundige

Inspannende werkzaamheden - Vochtregulerende (thermo-)onderkleding
PBM-Pakket Zwaar: Vluchtige stoffen meetwaarden boven 1/5 grenswaarde

Stof- en/of aerosolvorming
PBM-pakket Middel uitbreiden met adembescherming.
Dragen adembescherming is afhankelijk van grenswaarde
en gemeten concentratie. De deskundige beoordeelt of
gebruik noodzakelijk is. De volgende adembescherming kan
ingezet worden:
+ Afhankelijke adembescherming
   -volgelaatsmasker (EN 136) en aanblaasunit (EN 12942)
   -halfgelaatsmasker (EN 140)
   -hoofdkap (EN 12941) met gelaatsaansluiting en
aanblaasunit (12942) bij stof- en aerosolvorming
+ Onafhankelijke adembescherming
    -ademlucht (EN 12021)
    -leeflucht (EN 139), lucht uit schone omgeving en altijd
filteren
Adembescherming op naam verstrekken in verband met
hygiëne.
Of dagelijks masker reinigen met een door de fabrikant
masker goedgekeurd middel

Voor alle PBM-pakketten Altijd voldoende schone PBM.
Gebruikte PBM moeten in de vuile ruimte blijven.
Wegwerpmiddelen als gevaarlijk afval afvoeren.
Saneringsoveralls meervoudig gebruik moeten minimaal
wekelijks door de werkgever worden gewassen.
Verboden om gebruikte PBM mee naar huis te nemen.

Maatregelen
Maatregelen om emissies van vluchtige
stoffen te verkleinen

Wachten op betere weersomstandigheden (lagere
temperatuur en wind)
Gedwongen ventilatie toepassen bij emissiefront
In situ bemonsteren en direct afvoeren
Graaffront klein houden en direct na ontgraven afdekken

Immobiele verontreiniging Nat maken/houden of afdekken
Mobiele verontreiniging Depot op folie plaatsen en afdekken

31-03-2015 16:25, 5/6



Maatregelen Veiligheidsklasse F

Geen brandbaarheidsklasse

31-03-2015 16:25, 6/6
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1. INLEIDING 
 
 
In opdracht van Gemeente Bloemendaal is een nader bodemonderzoek asbest verricht op de 
locatie Dennenweg te Boemendaal. 
 
Aanleiding(en) 
Het onderzoek is uitgevoerd vanwege aantreffen van asbesthoudende materialen in de bodem 
gedurende een verkennend bodemonderzoek (kenmerk 1502G970/RKO/rap1). 
 
Doelstelling(en) van het onderzoek 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of op de onderzoekslocatie een verontreiniging met 
asbest in de bodem aanwezig is.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform/afgeleid van de hiertoe geldende richtlijnen zoals verwoord in 
het onderzoeksprotocol NEN 5707/C1, Bodem - inspectie, monsterneming en analyses van asbest 
in bodem (augustus 2006) en de NEN 5897. 
 
Leeswijzer 
De voor de locatie bekende gegevens en de opzet van het onderzoek is in hoofdstuk 2 
beschreven. De resultaten van zowel de visuele inspectie als het grond onderzoek zijn 
weergegeven in hoofdstuk 3. 
 
Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten is de onderzochte locatie beoordeeld. Deze 
beoordeling is ondergebracht in hoofdstuk 4. De conclusies van het onderzoek en eventuele 
aanbevelingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5. 
 
In hoofdstuk 6 zijn de factoren, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek, 
toegelicht. 
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2. VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 
 
 
2.1 TERREINBESCHRIJVING 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de overzichtskaart van bijlage 1.1. 
Enkele locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in onderstaande tabel 1. 
 
 
TABEL 1: Locatiespecifieke gegevens 

 Locatiespecifieke gegevens  

adres Dennenweg 

postcode/plaats Bloemendaal 

gemeente Bloemendaal 

provincie Noord-Holland 

kadastrale gemeente Bloemendaal 

X-Y coördinaat X: 103.099 Y = 467.604 

oppervlakte in m2 ca. 1.930 

huidig gebruik openbare weg 

verharding asfalt 

 
Op 13 maart 2015 heeft een locatie-inspectie plaatsgevonden. Op basis daarvan blijkt het 
volgende: 
 

� het gebruik van de onderzoekslocatie betreft openbare weg en trottoirs, bestaande uit 
grotendeels asfalt; 

� op en in de directe nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen bodembedreigende 
activiteiten waargenomen; 

� tijdens de locatie-inspectie zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen; 
� de naast gelegen percelen zijn met name in gebruik als wonen met tuin en twee scholen. 

 
 
2.2 RESULTATEN VOORGAAND ONDERZOEK 
 
Uit voorgaand onderzoek (IDDS, 3 april 2015, rapportnummer: 1502G970/RKO/rap1) blijkt het 
volgende: 
 
Bovengrond 
- in de bovengrond zijn bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen. Op het 

maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 
materialen waargenomen; 

- de bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie en is niet verontreinigd met de overige 
onderzochte zware metalen, PCB’s en PAK; 

- de bovengrond (trottoir) is licht verontreinigd met kobalt, kwik, PAK en minerale olie en is niet 
verontreinigd met de overige onderzochte zware metalen en PCB’s. 

 
Ondergrond 
- in de ondergrond zijn plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen. 

In het opgeboorde bodemmateriaal is zintuiglijk zeer plaatselijk asbestverdacht materiaal 
waargenomen. Na analyse blijkt het een goed hechtgebonden stukje chrysotiel te zijn; 

- de ondergrond is licht verontreinigd met kwik, lood en PAK en is niet verontreinigd met de 
overige onderzochte zware metalen, PCB’s en minerale olie; 
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Grondwater 
- het grondwater is niet verontreinigd met de onderzochte zware metalen, vluchtige aromaten, 

VOCl en minerale olie. 
 
Asfalt 
Uit de resultaten van het chemisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat het asfalt geen 
teerhoudend asfaltgranulaat betreft. Het materiaal kan derhalve op de onderzoekslocatie worden 
hergebruikt, dan wel zonder meer worden afgevoerd naar een daartoe bestemde eindverwerker. 
 
Funderingsmateriaal 
Het funderingsmateriaal is indicatief gekeurd. Qua samenstelling is het materiaal niet geschikt voor 
hergebruik. In het funderingsmateriaal is analytisch geen asbest aangetoond. 
 
Asbest 
In het opgeboorde bodemmateriaal is 1 stukje asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Uit de 
analyse blijkt dat het om hechtgebonden plaatmateriaal gaat (10 – 15% chrysotiel). 
 
 
2.3 ONDERZOEKSOPZET 
 
Voor het vaststellen of op de onderzoekslocatie een verontreiniging met asbest in de bodem 
aanwezig is, is de onderzoeksopzet gebaseerd op de NEN 5707/C1, Bodem - inspectie, 
monsterneming en analyses van asbest in bodem (augustus 2006). 
 
Op basis van de verkregen gegevens is uitgegaan van twee ruimtelijke eenheden (RE) van 965 
m2. Per ruimtelijke eenheid zijn vijf korte sleuven gegraven. De indeling in ruimtelijke eenheden 
heeft plaatsgevonden op basis van de voormalige inrichting van de locatie. Onderstaand is een 
overzicht opgenomen van de ruimtelijke eenheden. 
 
TABEL 2: Ruimtelijke eenheden 

Ruimtelijke eenheid  Gebruik  Oppervlakte ( in m²)  
RE01 Openbare weg 965 
RE02 Openbare weg 965 

 
Op de onderzoekslocatie is de volgende inspectie uitgevoerd: 
 
Visuele inspectie verdachte (bodem)laag 
Voor de inspectie van de verdachte bodemlaag vanaf de onderzijde asfaltverharding tot een diepte 
van ca. 0,8 m-mv zijn de voornoemde sleuven gegraven. De vrijkomende grond is visueel 
geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal (> 16 mm) en is per sleuf 
bemonsterd. Het fijne materiaal (< 16 mm) is eveneens bemonsterd (separaat per sleuf dan wel 
middels een representatief mengmonster per RE).  
 
Analytisch onderzoek 
 
Visuele inspectie funderingslaag 
Vanwege het aantreffen van asbestverdacht materiaal (RE2, SL06) is in totaliteit in het veld één 
mengmonster samengesteld. Hierbij is uitgegaan van 1 kwantificatie asbest (< 16 mm) in grond per 
ruimtelijke eenheid van maximaal 1.000 m2. 
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Visuele inspectie verdachte bodemlaag 
In totaliteit zijn in het veld een viertal grondmengmonsters samengesteld, waarbij de inspanningen 
van het nader onderzoek asbest zijn gevolgd. Hierbij is uitgegaan van 1 kwantificatie asbest (< 16 
mm) in grond per ruimtelijke eenheid van maximaal 1.000 m2.  
 
Daarnaast zijn in het veld een tweetal materiaalverzamelmonsters samengesteld voor een 
kwantificatie van asbest (> 16 mm) met behulp van lichtmicroscopie (asbestverdacht materiaal 
wordt per sleuf/gat verzameld). 
 
Bodemopbouw RE01 en RE 02 
De bodem/verharding van het terrein bestaat globaal vanaf het maaiveld tot een diepte van circa 
0,07 m-mv uit asfalt. Vanaf een diepte van circa 0,07 m-mv tot een diepte van circa 0,12 m-mv uit 
een funderingslaag. Vanaf een diepte van circa 0,12 m-mv tot de een diepte van 0,87 m-mv 
bestaat de bodem uit zand. Een gedetailleerde beschrijving van de ter plaatse van de 
onderzoekslocatie aangetroffen bodemopbouw (lithologie) is weergegeven in bijlage 2 
(boorstaten). 
 
Het betreft hier gemiddelde dieptes.  
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3. VELDONDERZOEK EN ANALYTISCH ONDERZOEK 
 
 
3.1 VELDWERKZAAMHEDEN 
 
Op 23 en 24 juli 2015 heeft ter plaatse van de onderzoekslocatie een visuele inspectie van het 
maaiveld en een inspectie van de diepere bodemlagen plaatsgevonden. Tijdens de 
veldwerkzaamheden was het droog en onbewolkt. 
 
Uitvoeringswijze 
De veldwerkzaamheden zijn verricht door VeldXpert onder certificaat BRL SIKB 2000, VKB 
protocol 2018. Tijdens de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de beoordelingsrichtlijn. Het 
veldverslag (met daarop de namen van de uitvoerenden) is opgenomen in bijlage 5.  
 
Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de activiteiten met 
betrekking tot de veldwerkzaamheden en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij 
behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever. Uit oogpunt van 
onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn van het terrein waarop het 
bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 
 
Voor de inspectie van de verdachte bodemlagen zijn per ruimtelijke eenheid vijf korte sleuven 
gegraven. De onderzoekslocatie en de posities van de meetpunten zijn weergegeven in de 
situatietekening van bijlage 1.2. 
 
 
3.2 RESULTATEN VERDACHTE BODEMLAGEN 
 
Voor de inspectie van de bodem zijn per RE vijf korte sleuven gegraven. De samenstelling van de 
bodem is weergegeven in bijlage 2.  
 
Tijdens de inspectie van het vrijgegraven bodemmateriaal zijn asbestverdachte materialen 
aangetroffen. In tabel 3 op de volgende pagina is weergegeven waar en in welke hoeveelheid het 
asbesthoudende materiaal is waargenomen. Tevens zijn de berekende gewogen gehalten aan 
asbest en de betrouwbaarheidsintervallen opgenomen. De certificaten van analyse en 
berekeningen zijn opgenomen in respectievelijke bijlagen 3.1 en 3.2. 
 
TABEL 4:  Samenstelling aangetroffen plaatmateriaal per sleuf /gat (asbest > 16 mm) 

Ruimtelijke 
eenheid 

Sleuf Gewicht 
materiaal 

[gr] 

Samenstelling H / NH 1 Gewogen gehalten asbest 
(> 16mm) # 

[mg/kg.ds] 

Totaal Ondergrens Bovengrens 

RE02 

06 (7 – 30) 
(funderingslaag)  56,8 serpentijn 10-15% H 24,63 7,39 59,11 

07 (6 – 30) 107,9 serpentijn 10-15% H 44,84 11,96 161,41 
1 H:  hechtgebonden 
 NH: niet hechtgebonden 
# = de serpentijn-asbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolconcentraties 
 
In het laboratorium zijn grondmengmonsters samengesteld, waarbij per ruimtelijke eenheid één of 
meerdere kwantificatie is verricht op asbest. Voor het verrichting van een kwantificatie zijn de 
grondmengmonsters overgebracht naar Search Laboratorium B.V. (RvA L238) te Amsterdam. De 
analysecertificaten zijn in bijlage 3.1 opgenomen. De samenstelling van de grondmengmonsters 
alsmede de resultaten zijn beknopt in tabel 5 weergegeven.  
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TABEL 5: Analyseresultaten grond (asbest < 16 mm) 

code 
 

gehalte in 

Chrysotiel1 

 
[mg] 

Amosiet2 

 
[mg] 

Crocidoliet3 

 
[mg] 

totaal 
hechtgebonden  

[mg] 

totaal niet- 
hechtgebonden  

[mg] 

totaal 
gewogen 
asbest# 

[mg/kg.ds] 

MM301 (RE01) - - - - - <1,1 

MM302 (RE01) - - - - - < 1,0 

MM303 (RE02) - - - - - < 0,6 

MM304 (RE02) - - - - - < 0,8 

MM301: MM1-RE1 (8-30 m-mv)      1) wit asbest (serpentijngroep) 
MM302: MM2-RE1 (30-80 m-mv)      2) bruin asbest (amfibolengroep) 
MM303: sl06(7-30 m-mv)+sl07(6-30 m-mv)+MM2-RE2(5-40 m-mv)   3) blauw asbest  (amfibolengroep) 
MM304: sl07(30-50 m-mv)+ sl06(30-80 m-mv)+MM2-RE2(40-90 m-mv)   - = niet aantoonbaar 
        < = het gehalte is lager dan de bepalingsgrens 

  # = de serpentijn-asbestconcentratie vermeerderd   
        met 10 maal de amfiboolconcentraties 

MM2-RE2: sl08+sl09+sl10 
 
In de bodem is sprake van een heterogeen verdeelde verontreiniging, aangezien de berekende 
sleufgehalten aan asbest in de fractie >16 mm niet geheel binnen elkaars berekende 
betrouwbaarheidsintervallen liggen dan wel slechts in één of twee sleuven binnen een ruimtelijke 
eenheid asbest is aangetroffen. Hieruit volgt dat het hoogst gemeten gewogen gehalte aan asbest 
in de fractie >16 mm binnen de RE bepalend is. In de tabel op de volgende pagina is het totaal 
gewogen gehalte asbest per RE opgenomen. 
 

TABEL 6: Totale gehalte asbest (maaiveld + gehalte asbest < 16 mm + gehalte asbest > 16 mm) 

Ruimtelijke eenheid (RE) Totaal gewogen 
 gehalte asbest1 

[mg/kg.ds] 

gewogen ondergrens 
 gehalte asbest1 

[mg/kg.ds] 

gewogen bovengrens 
 gehalte asbest1 

[mg/kg.ds] 

01 - - - 

02 (6 – 30) 44,8 12 161,4 
1: gehalte serpentijn (chrysotiel) + 10 x gehalte amfibool (amosiet en crocidoliet) 
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4. BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
 
4.1 NORMERING ASBEST 
 
Algemeen 
De interventiewaarde (en/of rest concentratienorm) voor asbesthoudende grond is vastgesteld op 
100 mg/kg gewogen (de serpentijn-asbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de 
amfiboolconcentraties). Chrysotiel behoort tot de serpentijnengroep en crocidoliet en amosiet tot de 
amfibolengroep. Daar de amfibolen als tien maal toxischer worden beschouwd dan de serpentijnen 
dient het gehalte amfibolen te worden vermenigvuldigd met een factor 10. Op basis van deze 
formule wordt het uiteindelijke gewogen gehalte asbest in de bodem vastgesteld. Voor de 
berekening wordt geen onderscheid gemaakt in hechtgebonden en niet hechtgeboden asbest 
(bron: beleidsbrief asbest in bodem, grond en puin(granulaat) (TK 3 maart 2004, 28 663 en 28 199, 
nr. 15). Indien de interventiewaarde wordt overschreden is ongeacht het bodemvolume sprake van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 
Risicobeoordeling 
Indien sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging dient het bepalen van het 
wettelijk voorgeschreven uiterste tijdstip van saneren (spoedeisendheid) te worden vastgesteld. 
Het voornoemde is schematisch weergegeven in de Circulaire bodemsanering 2009 d.d. 3 april 
2012, bijlage 3: Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, Protocol Asbest. Hiermee kan 
stapsgewijs worden bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s ten gevolge van de 
aanwezigheid van een bodemverontreiniging met asbest. Het betreffende schema is opgenomen in 
bijlage 6 (risicobeoordeling). 
 
 
4.2 INTERPRETATIE RESULTATEN 
 
Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de bodemkwaliteit 
het volgende: 
 
Visuele inspectie sleuven (> 16 mm) 
In een tweetal sleuven is asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Het betreft hier sleuf 06 in de 
funderingslaag en sleuf 07 in de bodem. Op basis van de berekeningen (zie bijlage 3.2) is de 
gewogen gehalte asbest van het plaatmateriaal per gat/sleuf berekend. Hierbij is uitgegaan van 
een inspectie efficiency van 100%, soortelijk gewicht puinhoudende grond van 1,8 kg.dm-3, 
percentage chrysotiel 12,5% en het volume in m3 (verschilt per sleuf en zodoende in het totaal 
onderzochte volume). Het een en ander is verwoord in de norm NEN 5707 (april 2003). Derhalve is 
het aangetroffen plaatmateriaal gerelateerd aan de totale hoeveelheid onderzochte grond. 
 
De berekende gewogen gehalten aan asbest in sleuf 06 bedraagt 25 mg/kg.ds en in sleuf 7 
bedraagt het gewogen gehalte asbest 45 mg/kg.ds. In de overige acht sleuven is geen 
asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
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Grond (< 16 mm) 
In de mengmonsters van RE01 (8-30 en 30-80 m-mv) en RE02 (5-40 en 40-90 m-mv) zijn geen 
asbesthoudende materialen aangetoond. Zodoende is het gewogen gehalte asbest niet 
aantoonbaar. 
 
Ernst van de verontreiniging 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging, aangezien hooguit een gewogen gehalte asbest is aangetoond van  
45 mg/kg.ds. Opgemerkt wordt dat het betreffende gehalte wordt veroorzaakt door de 
asbesthoudende materialen van > 16mm. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
In opdracht van Gemeente Bloemendaal is een nader onderzoek asbest verricht op de locatie 
Dennenweg te Boemendaal. 
 
Aanleiding(en) 
Het onderzoek is uitgevoerd vanwege aantreffen van asbesthoudende materialen in de bodem 
gedurende een verkennend bodemonderzoek (kenmerk 1502G970/RKO/rap1). 
 
Doelstelling(en) van het onderzoek 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of op de onderzoekslocatie een verontreiniging met 
asbest in de bodem aanwezig is.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform/afgeleid van de hiertoe geldende richtlijnen zoals verwoord in 
het onderzoeksprotocol NEN 5707/C1, Bodem - inspectie, monsterneming en analyses van asbest 
in bodem (augustus 2006) en de NEN 5896. 
 
Conclusies 
 
- in twee sleuven (sl06 funderingslaag  en sl07 bodem) is asbesthoudend materiaal in de 

bodemfractie >16 mm aangetroffen. De laagdikte waar het asbest is aangetroffen is  
 0,07 – 0,3 m-mv (sl06) en 0,06 – 0,3 m-mv (sl07); 
 
- de berekende gewogen gehalten aan asbest in sleuf 06 bedraagt 25 mg/kg.ds en in sleuf 7 

bedraagt het gewogen gehalte asbest 45 mg/kg.ds; 
 
- in de bodemfractie <16 mm zijn (analytisch) geen asbesthoudende materialen aangetoond. 

Zodoende is het gewogen gehalte asbest niet aantoonbaar. 
 
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullende 
werkzaamheden. Ter plaatse van de onderzoekslocatie is geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging.  
 
Aanbeveling 
Wij adviseren u een afschrift van onderhavige rapportage ter informatie te overleggen aan de 
Gemeente Bloemendaal. 
 
De onderzoeksresultaten vormen, ons inziens, geen belemmering voor de voorgenomen 
herinrichtingswerkzaamheden t.b.v. de  wegreconstructie (aanleg leidingtracé).. Hierbij wordt de 
kanttekening gemaakt dat men tijdens genoemd onderzoek alert is op de aanwezigheid van 
asbest. 
 
 
IDDS 
Noordwijk
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6. BETROUWBAARHEID 
 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Een onderzoek is echter gebaseerd op het nemen van een beperkt aantal 
monsters. 
 
Wij streven naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat er lokale afwijkingen in het bodemmateriaal voorkomen. 
 
IDDS BV acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit. Hierbij dient er tevens 
op gewezen te worden dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van de 
grondkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door het 
bouwrijp maken van de locatie, aanvoer van grond van elders zonder kwaliteitsgegevens of 
verspreiding van asbest van verder gelegen terreinen. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport.  
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. 
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BIJLAGE 2 
BOORSTATEN EN LEGENDA 

 
 



Projectcode: 1502G970 Projectnaam: Dennenweg

Boring: Sl01
Datum: 23-07-2015

0

50

asfalt0

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Asfalt-7

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Stabilisatielaag

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
zwak glashoudend, zwak 
aardewerkhoudend, brokken 
asfalt, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Graafmachine-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Graafmachine

-80

Boring: Sl02
Datum: 23-07-2015

0

50

asfalt0

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Asfalt

-6

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Stabilisatielaag

-25

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sterk baksteenhoudend, 
matig metselpuinhoudend, zwak 
aardewerkhoudend, geen 
olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Graafmachine

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Graafmachine

-80

Boring: Sl03
Datum: 23-07-2015

0

50

asfalt0

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Asfalt

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak aardewerkhoudend, 
sterk baksteenhoudend, sporen 
slakken, matig 
metselpuinhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Graafmachine

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Graafmachine

-80

Boring: Sl04
Datum: 23-07-2015

0

50

asfalt0

Geen olie-water reactie, 
  Graafmachine, Asfalt-7

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Stabilisatielaag

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak aardewerkhoudend, 
sporen slakken, zwak 
metselpuinhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Graafmachine

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Graafmachine

-80



Projectcode: 1502G970 Projectnaam: Dennenweg

Boring: Sl05
Datum: 23-07-2015

0

50

asfalt0

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Asfalt

-6

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Stabilisatielaag

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak 
metselpuinhoudend, matig 
slakhoudend, matig 
baksteenhoudend, matig 
aardewerkhoudend, geen 
olie-water reactie, Graafmachine

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Graafmachine

-85

Boring: Sl06
Datum: 23-07-2015

0

50

13

2

asfalt0

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Asfalt-7

Zwak aardewerkhoudend, sterk 
baksteenhoudend, sporen asbest, 
geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Stabilisatielaag. 
Geen verschil in laag tot het zand. 
Voor de zekerheid toch ook een 
mengmonster.-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Graafmachine

-80

Boring: Sl07
Datum: 24-07-2015

0

50

13

2

asfalt0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Asfalt

-6

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig 
aardewerkhoudend, sporen 
asbest, sterk baksteenhoudend, 
matig puinhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Graafmachine-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
geen olie-water reactie, lichtbruin, 
Graafmachine

-50

Sterk baksteenhoudend, matig 
metselpuinhoudend, matig 
puinhoudend, zwak slakhoudend, 
geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Oud pad

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Graafmachine

-90

Boring: Sl08
Datum: 24-07-2015

0

50

asfalt0

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Asfalt-7

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Stabilisatielaag. 
Veel grind en baksteen niet 
bemonsterd

-15

Volledig baksteen, geen olie-water 
reactie, Graafmachine, Oude weg? 
Niet bemonsterd

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig glashoudend, 
matig aardewerkhoudend, matig 
baksteenhoudend, matig 
metselpuinhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Graafmachine

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Graafmachine

-90



Projectcode: 1502G970 Projectnaam: Dennenweg

Boring: Sl09
Datum: 24-07-2015

0

50

asfalt0

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Asfalt

-5

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Stabilisatielaag 
grind en baksteen niet bemonsterd

-15

Volledig baksteen, geen olie-water 
reactie, Graafmachine, 
Ouderweg? Niet bemonsterd

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk baksteenhoudend, 
matig metselpuinhoudend, matig 
aardewerkhoudend, zwak 
slakhoudend, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Graafmachine

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Graafmachine, 1 foto

-90

Boring: Sl10
Datum: 24-07-2015

0

50

asfalt0

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Asfalt

-9

Matig slakhoudend, brokken asfalt, 
sterk baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, Graafmachine, 
Wel bemonsterd

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Graafmachine

-80



grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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ANALYSECERTIFICATEN GROND 
EN PLAATMATERIAAL



search
laboratorium

www.searchbv.nlAnalyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Eurofins Omegam B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 547436

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 1502G970-Dennenweg                                
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.093,1 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Stef Hilhorst
Type zeving: Droog

Monstercode: 3156095 MM301 Mm1-re1 (8-30)

 -                              
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 2.389,4 1,23 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 1.780,0 5,57 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 2.404,8 20,50 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 741,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 952,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 665,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 8.932,5 0 < 1,1 0,0 1,1 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 9.003,4 gram

Percentage droge stof (Monster) 89,20 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA151273 barcode 0216825DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

5 augustus 2015

11516040

23-jul-15

5-aug-15



search
laboratorium

www.searchbv.nlAnalyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Eurofins Omegam B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 547436

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 1502G970-Dennenweg                                
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.354,1 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Stef Hilhorst
Type zeving: Droog

Monstercode: 3156096 MM302 Mm1-re1 (30-80)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 9.161,3 0,54 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 703,3 5,84 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 13,8 22,46 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 13,7 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 18,7 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 20,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 9.931,1 0 < 1 0,0 1,0 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 9.998,9 gram

Percentage droge stof (Monster) 96,57 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA151273 barcode 0216827DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

5 augustus 2015

11516040

23-jul-15

5-aug-15



search
laboratorium

www.searchbv.nlAnalyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Eurofins Omegam B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 547436

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 1502G970-Dennenweg                                
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 11.969,4 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Stef Hilhorst
Type zeving: Droog

Monstercode: 3156098 MM304 Sl07 (30-50) Mm2-re2 (40-90) Sl06 (30-80)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 5.907,2 0,67 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 4.633,0 5,24 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 130,1 27,44 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 97,5 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 218,6 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 159,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 11.146,2 0 < 0,8 0,0 0,8 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 11.224,8 gram

Percentage droge stof (Monster) 93,78 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA151273 barcode 0216826DD, 0216822DD, 0216823DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 0,8 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

5 augustus 2015

11516040

23-jul-15

5-aug-15
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www.searchbv.nlAnalyserapport Asbestonderzoek

Eurofins Omegam B.V.

. afd. Klantenservice

Postbus 94685

1090 GR AMSTERDAM

Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 547436

Onderzoeksgegevens

Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: AP04 & NEN5897

Veldwerk

Locatie veldonderzoek: 1502G970-Dennenweg                                

Datum veldonderzoek:

Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               

Soort materiaal: Puin

Massa veldvochtig monster: 26.143,2 gram

Analyse

Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam

Datum labonderzoek:

Uitvoerend analist: Stef Hilhorst

Monstercode: 3156097 MM303 Sl06 (7-30) Sl07 (6-30) Mm2-re2 (5-40)

                                

Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest  asbest (mg/kgds)  asbest (mg/kgds) losse vezel asbest  asbest (mg/kgds)  asbest (mg/kgds)

(gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens

< 500 µm 3.052,2 1 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,1 n.a. 0,0 0,0 0,0

500-1000 µm 4.077,2 5 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,1 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 5.035,3 20 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 3.047,2 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 2.550,3 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 4.846,1 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 26,9 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 22.635,2 0 < 0,6 0,0 0,6 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 22.755,8 gram

Percentage droge stof (Monster) 87,04 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN 5896. 

Opmerkingen:

 

 

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm

* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 0,6 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d. 05-08-15

Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes

Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

11516040

Amfibool asbest*

05-08-15

Monsternemingstraject 

(m-mv):

23-07-15

Serpentijn asbest*
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Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 5707

Eurofins Omegam B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11516040 Versie: 001

Projectnummer klant: 547436

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform:

AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 1502G970-Dennenweg                                
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake

de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh

Monstercode: 3156173 AVM01 SL06 (7-30)

Resultaten

Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht

(asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest
Type [gram] [%] [%] [mg] [mg]

1 Restanten buis                56,80 8 hecht 10 - 15   CHR 7.100 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

56,80 8 7.100 0

Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 199,9 gram

Massa verzamelmonster (Droog) 164,7 gram

Percentage droge stof (Monster) 82,39 %

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: Barcode R001047436
De volgende identificatierapporten geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-NBO-0001979

Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond

hecht gebonden 7.100,0 0,0 7.100,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond 7.100,0 0,0 7.100,0

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

5 augustus 2015

23 juli 2015

6 augustus 2015
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11516040 Versie: 001

Projectnummer klant: 547436

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform:

AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 1502G970-Dennenweg                                
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake

de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh

Monstercode: 3156174 AVM02 SL07 (6-30)

Resultaten

Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht

(asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest
Type [gram] [%] [%] [mg] [mg]

1 Plaat 107,90 3 hecht 10 - 15   CHR 13.488 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

107,90 3 13.488 0

Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 130,1 gram

Massa verzamelmonster (Droog) 107,9 gram

Percentage droge stof (Monster) 82,94 %

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: Barcode 0216824DD
De volgende identificatierapporten geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-NBO-0001979

Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond

hecht gebonden 13.487,5 0,0 13.487,5

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond 13.487,5 0,0 13.487,5

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

5 augustus 2015

23 juli 2015

6 augustus 2015
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Materiaalidentificatie 
 

 ORIGINEEL Rapportnummer: MO-NBO-0001979 a 

Rapport samenstelling 014 

Datum rapportage: 6-8-2015 

Aantal pagina’s: 3 

Aantal bijlagen:  0 

Gegevens opdrachtgever 

Opdrachtgever: Eurofins Omegam B.V. b 

Adres: Postbus 94685 

 1090 GR AMSTERDAM 

Contactpersoon: . afd. Klantenservice 

Referentie klant:  

Dossiernummer Search Laboratorium B.V.: 11516040 d 

Projectnummer Search Laboratorium B.V.:   

Projectnummer directievoerder:  e 

Onderzoeksgegevens 

Datum identificatie: 31-07-2015 

Afgiftedatum conceptrapport op locatie:  

Adres: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam 

Aankomsttijd op locatie: 00:00 uur 

Vertrektijd op locatie: 00:00 uur 

Wachturen: 0 uur 

Uitvoerend medewerker: AAA AAA Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh  

Type onderzoek:  Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896 

  Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966) 

Doel onderzoek: Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie 
asbest in asbestverdacht materiaal. 

Bijzonderheden: Uw kenmerk: 547436 

Identificatie(s) onderdeel van eindcontrole  
na asbestverwijdering: 

 nee  ja, rapport(en):  

Monster(s) genomen door:  Search Laboratorium B.V. 

  Search Ingenieursbureau B.V. 

  Aangeleverd door opdrachtgever, datum: 03-08-2015 
Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search 
Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede 
veiligheid tijdens monsterneming. Tevens is de gebondenheid gebaseerd op het (de) 
aangeleverde monster(s). 

Aantal monsters: 2 

 
Resultaten 

 
Monster 
nummer 

Omschrijving materiaal Herkomst Analyseresultaat 
(w/w%) 

Hechtgebonden 
(ja/nee) 

1 Restanten buis 3156173 10 - 15% CHR Ja 

2 Plaat 3156174 10 - 15% CHR Ja 
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Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever  
van Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd. 
 
Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van  
Search Laboratorium B.V. 
 
De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd. 

  

Getekend te: Heeswijk Search Laboratorium B.V.  

Datum: donderdag 6 augustus 2015 

 

 

 Ir. Eric J.H.B. Markes  
 Hoofd Laboratorium 

 

    

    



 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3.2 
BEREKENING ASBEST IN GROND 



Projectnummer 1502G970
Projectnaam Dennenweg te Bloemendaal
blad 1 van 1

Ruimtelijke eenheid 2 (sleuf 6): chrysotiel 10-15% (8 stukjes) n=8 n=3 n=16
gemiddeld ondergrens bovengrens 95%

Mloc (kg) (afgeleid drooggewicht) 288,29 288,29 288,29

totale onderzochte volume in m3 0,184 0,184 0,184
geschatte dichtheid in kg/dm3 1,8 1,8 1,8
schatting inspectie efficientie (%E/100) 1 1 1
Ma gedroogde massa (alle fracties) in kg 22,756 22,756 22,756
Mva veldvochtig analysemonster (alle fracties) in kg 26,143 26,143 26,143

gehalte asbest (>16 mm) in mg/kg 24,63 7,39 59,11
Mk massa verzamelde asbesthoudende mat type k (mg) 56800 21300 113600
geschat percentage asbest van betreffende asbestsoort (%) 12,5 10 15

Ruimtelijke eenheid 2 (sleuf 7): chrysotiel 10-15% (3 stukjes) n=3 n=1 n=9
gemiddeld ondergrens bovengrens 95%

Mloc (kg) (afgeleid drooggewicht) 300,83 300,83 300,83

totale onderzochte volume in m3 0,192 0,192 0,192
geschatte dichtheid in kg/dm3 1,8 1,8 1,8
schatting inspectie efficientie (%E/100) 1 1 1
Ma gedroogde massa (alle fracties) in kg 22,756 22,756 22,756
Mva veldvochtig analysemonster (alle fracties) in kg 26,143 26,143 26,143

gehalte asbest (>16 mm) in mg/kg 44,84 11,96 161,41
Mk massa verzamelde asbesthoudende mat type k (mg) 107900 35967 323700
geschat percentage asbest van betreffende asbestsoort (%) 12,5 10 15

gemiddeld ondergrens bovengrens 95%
Totale gewogen gehalte asbest in puin (> 16 mm) in mg/kg.ds 44,8 12,0 161,4
Totale gewogen gehalte asbest in puin (< 16 mm) in mg/kg.ds 0,0 0,0 0,0
Totale gewogen gehalte asbest in onderzochte RE 2 in mg/kg.ds 44,8 12,0 161,4

geinspecteerde volume sleuf 6 in m3 (circa 2 x 0,4 x 0,23 m) 0,184
geinspecteerde volume sleuf 7 in m3 (circa 2 x 0,4 x 0,24 m) 0,192
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BIJLAGE 4 
FOTOREPORTAGE 



 

Foto 1 

 

 

 

 



 

  



 

  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIJLAGE 5 

VELDVERSLAG 
 

























B3klCGf Archiefexemplaar 
Infratechniek I Bodemonderzoek I Sierbestrating en buitenleven 

Gemeente Bloemendaal 
Afdeling Milieuzaken 

Postbus 201 

2050 AE OVERVEEN 

T.a.v. Dhr. Kranendonk 

Kenmerk :bg11tank006 

Telefoon : 023 - 522 57 04 

Onderwerp : Tank Dennenweg 8 te Bloemendaal 

Heemskerk, 26 april 2012 

Geachte heer Kranendonk, 

Bij deze doen wij u de bescheiden toekomen met betrekking tot het verwijderen van de overtollige HBO-
tank, groot 2.000 I. aan de Dennenweg 8 te Bloemendaal. 

Vertrouwende u met bovenstaande van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 

hoogachtend, 

Bakker Infratechniek B/ 

Bijlagen : -1 st. lokalisatierapport. 
-1 st. situatieschets. 
-1 st. KIWA-certificaat. o ; 

nj -o 

00 ' 
M ï 
CO ! 

Ambachtsring 13 ,1969 NH Heemskerk IT 0251-253008 I F 0251-2508211 E info@bakkerinfratechniek.nl I W www.bakkerinfratechniek.nl 
K.v.K. te Amsterdam 34075425 I ABN-AMR0 56.42.68.518 I G-rek.nr.: 99.50.86.222 I BTW nr. NL8002.64.447.B.01 

Reclames binnen 8 dagen, betaling binnen 30 dagen netto. Bakker Infratechniek is onderdeel van de RM Bakker Groep 

Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Haarlem. 
Mocht u geen kennis hebben genomen van onze algemene voorwaarden, dan zullen wij u deze op uw eerste verzoek toezenden. 



B a k k e r 
Infratechniek I Bodemonderzoek ! Sierbestrating en buitenleven 

Pagina 1 van 9 

Checklist buitenwerkzaamheden voor het definitief buiten gebruik 
stellen van een tank volgens reis hbo/diesel (brl-k 902/02) 

VERSIE NR. : CKLB05.95; 6 april 1995 
VERVANGT : CHLB03.95; 20 februari 1995 

Uitvoeringsdatum / meldingstijd KIWA : 17-01-2012 08.00 uur 

Werknummer : 11tank006 

WERKZAAMHEDEN VOOR OPDRACHT (IN PRINCIPE) 

1. GEGEVENS VAN DE OPDRACHTGEVER 

Naam : Klooster Euhprasia 

Adres : Postbus 110 

Plaats : 1906ZJ LIMMEN 

Contactpersoon : Mevr. E. Roos 

Telefoon : 

2. GEGEVENS LOCATIE 

Naam 

Adres : Dennenweg 8 

Plaats : BLOEM EN DAAL 

Contactpersoon 

Telefoon 

2.1 VOORONDERZOEK ALGEMEEN 

Datum opname 

Opgenomen door 

Kilometer 

Soort product 

Ligging tank 

14-07-2011 

J. Brakenhoff 

n.v.t. 

HBO 

uitpandig - wel verwijderbaar 

Grondwaterstand tijdens opname: m - m.v. 

AmBb1fcthtsdringl3nï§8S NH Heemskerk i T 0251-253008 fiP82*ÖSfe6KSPÏ E1 iWbakker inf ratechniek.n l I W ww^MMMtiAOMMfenl 
K.V.K. te Amsterdam 34075425 I ABN-AMRO 56.42.68.518 I G-rek.nr.: 99.50.86.222 I BTW nr. NL8002.64.447.B.01 

Reclames binnen 8 dagen, betaling binnen 30 dagen netto. Bakker Infratechniek is onderdeel van de RM Bakker Groep 

Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Haarlem. 
Mocht u geen kennis hebben genomen van onze algemene voorwaarden, dan zullen wij u deze op uw eerste verzoek toezenden. 
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Bovenkant tank 

Onderkant tank 

0 T a n k 

Lengte tank 

Inhoud tank 

In tank aanwezig 

Nog in gebruik 

Tank vergunningplichtig 

Soort bodemonderzoek 

Datum laatste levering 

Restproduct laten verwijderen 
door tankwagen 

Afvalproduct 

Reinigen tank 

Bereikbaarheid 

Uitvoering 

Indien machinaal 

Bestratingen 

Sloopwerken andere 
verhardingen 

Andere bevindingen 
tijdens onderzoek 

Leveren, verw. zand 

Verwijderen tank 

Rijplaten nodig bij saneren 

Zo ja, hoeveel meter 
(enkel gemeten) 

m min m.v. 

m min m.v. 
} bovengronds 

1.05m 

2.10m 

2m 3 

0.50m 

nee 

nee 

organoleptisch onderzoek 

onbekend 

ja 

door WCA laten afvoeren 

cleaner (WCA) 

matig 

machinaal 

minikraan / minishovel 

BKK 

geen 

ca. 130m vanaf vrachtwagen 

m 

ja 

nee 

m 

Bestand: I11tank006 Formulier: FHP01 11 Revisie: 00/22-02-00 
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Tanksaneringscertificaat 
BRL-K902 Tanksanering HBO/diesel' 
Afgegeven door ondervermeld tanksaneringsbedrijf 

Kiwa N.V. 
Certificatie en Keuringen 
Sir Winston Churchill-laan 273 
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk 
Telefoon 070 41 44 400 
Telefax 070 41 44 420 
Internet www.kiwa.nl 

k i w a 
gecertificeerd 

SAfliBE» HaO-TftNKS 

Opdrachtgever 

Klooster Euhprasia 
T.a.v. E. Roos 
P/a Postbus 110 
1906ZJ Limmen 

Kenmerk: c11-tank006 Wenken voor de afnemer 
Indien de tanksanering niet volgens de voor
schriften is uitgevoerd of dit certificaat onvolledig 
is ingevuld dient u contact op te nemen met: 
a. het tanksaneringsbedrijf; en zonodig met 
b. Kiwa. 

Datum van melding 
12-01-2012 

Datum van sanering 
17-01-2012 

Gegevens van de tank 
• Ondergrondse tank 
• Bovengrondse tank 

Plaats van de installatie (adres) 
Dennenweg 8 
Bloemendaal 

Soort product/aangetroffen vulmassa Inhoud in liters 
HBO 2.000 

Opmerkingen 

Ingangscontrole bodem 
Rondom de tank is het wettelijk voorgeschreven bodemonderzoek uitgevoerd. 
• Verontreiniging is niet aangetroffen 
• Een kleine verontreiniging is aangetroffen; het bevoegde gezag is op de hoogte 

gesteld; de verontreinigde grond is afgevoerd 
• Verontreiniging is aangetroffen; het bevoegde gezag is op de hoogte gesteld 
• Een recent (max. 6 mnd. oud) bodemonderzoek (bijv. overeenkomstig het protocol nulsituatiebo-

demonderzoek BOOT) betreffende de tanklocatie is beschikbaar 
-naam onderzoeksbureau: 
-datum uitvoering onderzoek: 
-kenmerk van het betreffende onderzoeksrapport: 

Uitvoering tanksanering 
• De tank is inwendig gereinigd, verwijderd en afgevoerd naar een tankverschrotingsbedrijf. 
• De tank is inwendig gereinigd en gevuld met zand /grond/(schuim)beton. 
• Het leidingwerk is inwendig gereinigd, verwijderd en afgevoerd naar een tankverschrotingsbedrijf. 

Uitgevoerd door tanksaneringsbedrijf: Naam verantwoordelijke uitvoerder: 
J. Brakenhoff / 

Bakker Infratechniek B.V. / / / / 
Ambachtsring 13 Handtekenjfitj Datum 
1969 NH Heemskerk /J/VJZZS*7 

. ffilffi/y 26-04-2012 
Verklaring van Kiwa N.V. A / ^ 
Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevg«^e_c»rjïroles, worden de door bovenstaand 
tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamhede/ffeSCzrfn gespecificeerd op het procescertificaat, 
geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K902 'Tanksanering HBO/Diesel'. 

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf 
Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de 
voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K902 'Tanksanering HBO/Diesel'. 

Certificaatnummer 

AD 1 0 9 1 
10028/MCC 

Exemplaar bestemd voor 
Opdrachtgever Provincie 
Gemeente Tanksaneringsbedrijf 
Kiwa N.V. 



VIZ7c 

o p d r a c h t g e v e r 

datum van melding datum van sanering 

- \ o • 1 4 ' 10..:9[ ..... 2 T 
saneringswerkzaamheden 

El complete sanering 

• deelsanering: dit document dient beschouwd te worden als deelcertificaat 

soort 
produkt 

inhoud 
in l i ters opmerk ingen 

KIWA N.V. 
C e r t i f i c a t e n Keur ingen 
Sir W i n s t ^ P i u r c h i l l - l a a n 273 
Postbus 70 
2280 AS Ri jswi jk 
Te le foon (070) 395 35 35 
Telefax (0701395 34 20 
Telex 32480 k i w a n l 

26 NOV. 1B93 

S A N E R I N G - C E R T I F I C A A T 
R E I S - 1 9 8 7 
bet re f fende ondergrondse opslag 
van aardol ie produkten 

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREGISTREERD DOOR KIWA 
(zie onder) 

plaats van de installatie (naam en adres) 

^ H v Z e , E.^.pk..r:.S...>=>...\.git...:.. 

D > e ^> ̂  «L'hs, Q 

^ > V o ^ 3 ° . < ^ L ; -

controle van de bodem 
de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op veront re in ig ing door produkt uit de tank 
H veront re in ig ing werd niet aange t ro f fen . 
• aangezien veront re in ig ing we rd aanget ro f fen is het bevoegde gezag g e w a a r s c h u w d . 

wijze van saneren 
de tank insta l la t ie is na leegzu igen: 
• inwend ig gere in igd. 
• gevuld met zand / l i ch tbe ton / . (onderst repen c.q. invul len) 
• ve rw i j de rd , de tank is naar een geaccepteerd verschro t ingsbedr i j f a fgevoerd . 

saneringswerkzaamheden 
de saner ingswerkzaamheden zijn geheel in overeens temming met de voorschr i f ten u i tgevoerd . 

uitvoering 
verantwoorde l i j ke 
u i tvoerder 

saner ingsbedr i j f 

D • 
R E I S 8 7 / 

DeXoning b.v. 
= f ] Postbus 32 
•3440 AA Vijfhuizen 

5 3 " 

handtekening da tum 

registratie KIWA exemplaar certificaat bestemd voor 
reg is t ra t ienummer datum afd . M i l ieucer t i f i ca t ie geel eigenaar 

o n - i © p * c T ^ ^ T \ groen gemeen te 

55.32-03 JX / - j CJiCDO \ \ 3* t i l - - B B S 8 7 O * 

w i t 
b lauw 
rose 

KIWA 
provincie 
saner ingsbedr i j f 



Verk la r ing van KIWA 
Door KIWA is aan het aan ommezijde genoemde, ingevolge de REIS-1987 erkende, 
saneringsbedrijf het recht verleend sanering-certificaten door KIWA te laten registreren. 

Verk la r ing van het s a n e r i n g s b e d r i j f 
Het saneringsbedrijf verklaart dat de aan ommezijde beschreven, door hem gesaneerde 
installatie is gesaneerd overeenkomstig de technische voorschriften van het ministerie VROM 
m.b.t. het definitief buiten gebruik stellen van ondergrondse installaties. 

W e n k e n voor de a fnemer 
Indien de sanering niet volgens de voorschriften is uitgevoerd, dient u contact op te nemen 
met: 
a. het saneringsbedrijf; 
b. KIWA. 



Aannemingsbedrijf 
Bakker-Straathof bv 

k i w a 
gecertificeerd 

grond-, weg- en 
waterbouw 

• f c milieutechniek 
tanksanering, grond- en straatwerk, rioleringen, bodem-/ grondwateronderzoek en sanering 

Datum rapport: 28-09-1994 
Code: 10794273 
Opgenomen door: R. van Assen 

B e t r e f t het l o k a l i s e r e n en 
onderzoek van een brandstoftank 

1 LOKATIE: Dennenweg 8 
Bloemendaal 
( z i e s i t u a t i e s c h e t s ) 

2 KILOMETER: 

3 BOVENKANT TANK 0.40 M MIN M.V.. 

4 ONDERKANT TANK 2.00 M MIN M.V.. 

5 H.B.O.-tank X Benzinetank 0 

6 INHOUD TANK: 10.000 1. 

7 IN TANK AANWEZIG: 16 cm 

8 NOG IN GEBRUIK: nee 

9 BEREIKBAARHEID: goed 

10 BESTRATINGEN: geen 

D i e s e l o l i e t a n k O 

11 SLOOPWERKEN ANDERE VERHARDINGEN: -

12 ANDERE BEVINDINGEN TIJDENS ONDERZOEK: -

13 OPZOEKEN KABELS EN LEIDINGEN: nee 

14 EVENTUEEL VERLEGGEN KABELS: nee 

15 MACHINAAL UITVOEREN: j a 

16 MANKRACHT UITVOEREN: j a 

17 LEVEREN, VERWERKEN AANVULZAND: j a 

18 REINIGEN EN HALF VERNIETIGEN TANK: j a 

19 VERWIJDEREN TANK: j a 

20 EVENTUEEL AFVOER OUDE OLIE: j a 

21 EVENTUEEL ONTGRAVEN, OPSLAAN, 
BEMONSTEREN, AFVOER BALLAST ZAND: nee 

Timmerwerf 63, 1969 NJ Heemskerk, Telefoon 02510-53008, Fax 02510-50821, ABN-AMRO bank Beverwijk 56.42.68.518, K.v.K. te Haarlem 75425 



22 RIJPLATEN BENODIGD B I J SANEREN: nee 
zo j a , hoeveel m1 (enkel gemeten): 

23 GRONDBORING 
Organoleptische c o n t r o l e op de aanwezigheid van v e r o n t r e i n i g i n g met 
produkt u i t de tank. 
Op 2 punten naast de tank (kopse kanten) t o t 0,5 m1 onder de tank of 
t o t i n het grondwater. 
B i j het vulpunt van 0-0,5 m1 -m.v.. 
I n t e r v a l van de c o n t r o l e om de 0.2 m1. 

Punt 
nr. 

o n d e r z i j d e 
tank 

geboord 
t o t 

v e r o n t r e i n i g i n g 
j a - nee 

i n d i e n j a , 
welke d i e p t e 

1 2.00 m 1 2.50 m 1 0 - X • ••• — Itl 

2 2.00 m 1 2.50 m 1 0 - X • • • • — • • • a Iïl 

3 Vulpunt 0.50 m 1 0 - X • • • • ~~ • • • • 111 

Grondwaterstand t i j d e n s opname: >2.50 m1 - m.v. 

24 OPMERKINGEN: 
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Kenmerk: c0794273 

opdrachtgever 

Grondwerkbedrijf Paape B.V. 
T.a.v. dhr. Paape 
Dompvloedslaan 56 
2051 ND Overveen 

datum van melding datum van sanering 
21-09-1994 29-09-1994 

saneringswerkzaamheden 
complete sanering 

Cer t i f i ca t i e en Keur ingen 
Sir W i n s t o n Church i l l - laan 273 
Postbus 70 
2280 AB Ri jswi jk 
Te le foon (070) 395 35 35 
Telefax ( 0 7 0 ) 3 9 5 34 20 
Telex 32480 k iwa nl 

S A N E R I N G - C E R T I F I C A A T 
R E I S - H B 0 
bet re f fende de sanering van ondergrondse 
ops lagtanks 

ALLEEN GELDIG MET REGISTRATIENUMMER KIWA 
EN DATUM 

p l a a t s van de i n s t a l l a t i e 
(naam en adres) 

K l o o s t e r Euphrasia 
Denneweg 8 
Bloemendaal 

• d e e l s a n e r i n g : d i t document d i e n t beschouwd t e 
worden a l s d e e l c e r t i f i c a a t 

s oort inhoud 
produkt i n l i t e r s opmerkingen 

HBO 10.000 • 

• 

c o n t r o l e van de bodem 
de bodem rondom de gesaneerde tank i s onderzocht op v e r o n t r e i n i g i n g 
door produkt u i t de tank 

v e r o n t r e i n i g i n g werd n i e t aangetroffen. 

•
aangezien v e r o n t r e i n i g i n g werd aangetroffen i s het 
bevoegd gezag gewaarschuwd. 

w i j z e van saneren 
de t a n k i n s t a l l a t i e i s na leegzuigen: 

inwendig g e r e i n i g d . • gevuld met 

verwijderd, de tank i s naar een geaccepteerd v e r s c h r o t i n g s b e d r i j f 
afgevoerd. 

saneringswerkzaamheden 
de saneringswerkzaamheden z i j n geheel i n overeenstemming met de 
v o o r s c h r i f t e n uitgevoerd. 

u i t v o e r i n g 
v e r a n t w o o r d e l i j ke 
u i t v o e r d e r 

R. van Assen 

s a n e r i n g s b e d r i j f 
Bakker-Straathof B.V. 
Voorweg 51 
1969 MD Heemskerk 

hand ing datum 

02-12-'94 
r e g i s t r a t i e K I W A 
registratienummer 

AD 211 
datum afd. M i l i e u c e f t i f i c a t i e 

02-12-'94 en - i n s p e c t i e 

exemplaar certificaat bestemd voor 
geel eigenaar blauw provincie 
groen gemeente rose saneringsbedrijf 
wit KIWA 

••ZDS 
REIS 87/31 



Verk la r ing van KIWA 
Door KIWA is aan het aan ommezijde genoemde, ingevolge de procescertificatiregeling REIS 
(Regeling Erkenning Inzake het Saneren van huisbrandolie- en dieseltanks) gecertificeerde 
saneringsbedrijf, het recht verleend sanering-certificaten door KIWA te laten registreren. 

Verk lar ing van het saner ingsbedr i j f 
Het saneringsbedrijf verklaart dat de aan ommezijde beschreven, door hem gesaneerde 
installatie is gesaneerd overeenkomstig de van toepassing zijnde KIWA beoordelingsrichtlijn 
m.b.t. het definitief buiten gebruik stellen van ondergrondse installaties. 

W e n k e n voor de a fnemer 
Indien de sanering niet volgens de voorschriften is uitgevoerd, dient u contact op te nemen 
met: 
a. het saneringsbedrijf; 
b. KIWA. 
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