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1 INLEIDING 

 

In opdracht van Kubiek Ruimtelijke Plannen is in september en oktober 2020, door 

Hunneman Milieu-Advies Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie 

met een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Zegheweg 8a te 

Woudenberg. Voor een kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie verwijzen wij naar 

bijlage 1. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen bestemmingswijziging 

van en nieuwbouw op de locatie. 

 

Het onderzoek heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit. 

 
Het veldwerk, de grond- en/of grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek is 
uitgevoerd conform de geldende beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek” BRL-SIKB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-Advies 
Raalte BV in het bezit van een procescertificaat, welke is afgegeven door KIWA. 
 
Het procescertificaat van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV (certificaatnummer 

K26828) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de 

activiteiten inzake “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. Hunneman Milieu-

Advies Raalte BV is geen eigenaar van de te onderzoeken percelen en is onafhankelijk van 

de opdrachtgever en/of terreineigenaar. 

 

Het rapport is als volgt ingedeeld: 

• Vooronderzoek (hoofdstuk 2); 

• Veld- en laboratorium onderzoek (hoofdstuk 3); 

• Interpretatie onderzoeksresultaten (hoofdstuk 4). 
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2 VOORONDERZOEK 
 

In de NEN-5725 zijn 7 aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. 

Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende 

onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per 

aanleiding omschreven in tabel 1. 

 
Tabel 1:  verschillende onderzoeksaspecten 

ONDERZOEKSASPECTEN 
Aanleidingen tot vooronderzoek 
A B C D E F G 

1. locatiegegevens eigendomssituatie O O      

hoogteligging     �   

2. bodemopbouw en 

geohydrologie 

bodemopbouw � �  � � �  

antropogene lagen in de bodem � � � � � � � 

geohydrologie � �      

3. verwachting t.a.v. de 

bodemkwaliteit 

geval van ernstige bodemverontreiniging �  � � � � � 

kwaliteit o.b.v. BKK � O � � � � � 

o.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken � � � � �  � 

4. gebruik/beïnvloeding van 

de locatie, verdachte 

situatie, activiteiten, 

ongewoon voorval 

voormalig � O � � �  � 

huidig � �  � � �  

toekomst  �   O   

asbestverdacht �  � � � � � 

5. terreinverkenning voorafgaand aan de uitvoering � � � � � � � 
A. bodemonderzoek, par. 6.2.1; 

B. nul‐ en eindsituatieonderzoek, par. 6.2.2; 

C. bodemkwaliteitsklasse (Bbk), par. 6.2.3;  

D. partijkeuring, par. 6.2.4; 

E. opstellen/ actualiseren bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.5; 

F. gebruik bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.6; 
G. inschatten van arbeidshygiënische risico’s, par. 6.2.7. 

�Verplicht onderzoeksaspect. Indien niet van toepassing, wordt dit vermeld en gemotiveerd O Optioneel 

2.1 Onderzoeksaanleiding 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de paragraaf 6.2.1 “opstellen hypothese 

bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725. Voor het 

vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

• informatie verstrekt door de opdrachtgever; 

• terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden; 

• informatie Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht; 

• informatie Geoloket provincie Utrecht; 

• www.bodemloket.nl; 

• www.topotijdreis; 

• Bagviewer; 

• Kadaster; 

• grondwaterkaart van Nederland. 

 

De onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen 

onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader 

toegelicht. De relevante gegevens zijn opgenomen in bijlage 5. 

2.2 Achtergrondinformatie 

 

De onderzoekslocatie is gesitueerd aan de Zegheweg 8a te Woudenberg. De locatie staat 

kadastraal bekend als: gemeente Woudenberg, sectie G, nr 558. De totale oppervlakte van 

de onderzoekslocatie bedraagt circa 1.210 m2. Op de locatie is een kantoor gesitueerd. Het 

overige terrein is deels ingericht als tuin en deels ingericht als parkeerplaats. Op het 

oostelijke deel van de locatie is een schuurtje gesitueerd, voorzien van een asbestverdachte 

dakbedekking. Voor de inrichting van het terrein verwijzen wij naar tekening 1-1. 
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2.3 Historische informatie 
 

Volgens informatie van “www.topotijdreis.nl” is het pand rond 1952 gerealiseerd. 

Hiervoor was de locatie in gebruik als boomgaard. Op het geoloket van de provincie 

Utrecht zijn van de locatie geen gegevens bekend. Op basis van informatie van de RUD 

blijkt in het verleden op de locatie een timmerwerkplaats aanwezig te zijn geweest. Voor  

zover bekend hebben op de locatie geen activiteiten of calamiteiten plaatsgevonden die de 

actuele bodemkwaliteit negatief kunnen hebben beïnvloed. De locatie is voor zover bekend 

niet eerder onderzocht. 

2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 
 

Regionale bodemopbouw 

Voor de bodemgegevens en geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de 

grondwaterkaart van Nederland. De regionale bodemopbouw is weergegeven in tabel 2. 
 

Tabel 2:  schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw 

pakket diepte  (m-mv) samenstelling parameters 

1e WVP Form. van Twente 0 - 13 zand kD-waarde: 50-100 m2/d 

1e scheidende laag Form. van 

Harderwijk en Tegelen 

13 - 20 (mariene) klei  

2e WVP Form. van Sterksel, 

Enschede en Harderwijk 

20 - 100 zand  

2e scheidende laag 100 – 110   

3e WVP Tegelen formatie en 

formatie van Maassluis 

> 110 zand  

 

Grondwaterstroming 

In het eerste watervoerend pakket stroomt het grondwater in noordoostelijke richting. 

2.5 Hypothese en onderzoeksstrategie 
 

Op basis van de geïnventariseerde gegevens is de locatie grotendeels onverdacht voor 

bodemverontreiniging, met uitzondering van de mogelijke aanwezigheid van asbest in de 

drupzone ter plaatse van het schuurtje en de aanwezigheid van OCB’s in de bovengrond 

als gevolg van het voormalige gebruik als boomgaard. 
 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek op niet verdachte locaties (strategie “ONV” uit de NEN 5740). In 

verband met de aanwezigheid van afwijkende bodemlagen is een extra NEN-grondpakket 

ingezet. Naar aanleiding van de analyseresultaten heeft aanvullend chemisch onderzoek 

plaatsgevonden. 
 

Het onderzoek is uitgebreid met een verkennend asbestonderzoek ter plaatse van de 

“drupzone” van de timmerwerkplaats met asbestdak. 
 

Het uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek is samengevat in tabel 3. 
 

Tabel 3:  veld- en laboratoriumonderzoek 

sublocatie/onderdeel 

veldonderzoek laboratoriumonderzoek 

boringen  
0,5 m-mv 

waarvan tot 
> 2 m-mv 

met 
peilbuis vaste bodem grondwater 

verkennend  <1.500 m2 8 3 1 
2 x NEN-b.grond* 
1 x NEN-o.grond* 
2 x OCB’s 

1 x NEN-water* 

asbestonderzoek 
drupzone 2 - - 1 x asbest grond - 

uitsplitsing MM-01 - - - 5 x zware metalen - 

#: putjes 30 x 30 cm i.c.m. verkennend onderzoek *: inclusief arseen en chroom @: gecombineerd met onverdacht 
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De samenstelling van de in tabel 3 genoemde “NEN-pakketten” is samengevat in tabel 4. 

 
Tabel 4:  samenstelling NEN Pakketten 

Parameters NEN-grond NEN-grondwater 

zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel en zink 
X X 

PCB’s  X - 

PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen X - 

minerale olie X X 

vluchtige aromaten (incl. naftaleen en styreen) - X 

VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen) - X 

bromoform - X 

2.6 Betrouwbaarheid onderzoek 

 

Onderhavig onderzoek beschrijft de actuele bodemkwaliteit en heeft alleen betrekking op 

de bodem van de terreindelen, welke zijn beschreven in het vooronderzoek van deze 

rapportage. De in het vooronderzoek geraadpleegde bronnen kunnen mogelijk onvolledig 

zijn. Het kan voorkomen dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet 

voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken. 

 

Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de huidige richtlijnen en 

methoden op het gebied van bodemonderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op het nemen 

van een, conform de geldende richtlijnen, representatief geacht aantal monsters. Bij het 

interpreteren van de onderzoeksresultaten moet rekening worden gehouden met het feit dat 

analyses mogelijk zijn uitgevoerd op basis van mengmonsters, waardoor lokaal hogere 

concentraties van de onderzochte stoffen niet zijn uit te sluiten. Tevens kan geen uitspraak 

worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte (verdachte) deellocaties 

en blijft het mogelijk dat lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.  

 

Een bodemonderzoek betreft een momentopname. De resultaten van het onderzoek kunnen 

minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Eventuele toekomstige 

activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer van grond 

van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de 

bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op 

eventuele verontreinigingen. 

 

Het onderzoek moet worden beoordeeld als één geheel, en betreft een inschatting van de 

bodemkwaliteit, op een bepaald moment. Het onderzoek is gebaseerd op informatie van 

derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen en analyses, conform de geldende 

richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is verkregen, dan wel dat niet 

alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. Voor eventueel hieruit voortvloeiende 

schade en/of gevolgen aanvaardt Hunneman Milieu-Advies Raalte BV op geen enkele 

wijze aansprakelijkheid. 
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3 VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK 

3.1 Veldonderzoek 

 

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 23 september en 13 oktober 2020 door de 

gecertificeerde medewerker dhr. H. te Pas van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV. Voor 

het verkennend bodemonderzoek zijn 10 handboringen uitgevoerd (1 t/m 10), waarvan 1 

boring is afgewerkt als peilbuis. De maximale boordiepte bedraagt 3,1 m-mv.  
 

Voorafgaand aan het verkennend asbestonderzoek ter plaatse van het schuurtje is een 

maaiveldinspectie uitgevoerd. Tijdens de maaiveldinspectie is op het maaiveld geen 

asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 

Voor het verkennend asbestonderzoek ter plaatse van de drupzone van het schuurtje zijn 

handmatig 2 monsterpunten gegraven tot  0,2 m-mv, met een minimale oppervlakte van 

0,09 m2 (30 x 30 cm). De opgegraven grond is uitgespreid over een zeef, met een 

maaswijdte van 20 mm. Het achterblijvende residu op de zeef is geïnspecteerd op 

aanwezigheid van asbestverdacht materiaal en afval- en puinrestanten. Van de uitgezeefde 

grond is een mengmonster samengesteld van de drupzone (0,0-0,2 m-mv), voor de 

analytische bepaling van asbest in grond. 
 

In bijlage 4 zijn de monsternameformulieren asbest opgenomen. Voor de situatie van de 

monsterpunten en peilbuis verwijzen wij naar tekening 1-1. 
 

Bodemopbouw 

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per monsterpunt en bodemlaag 

beschreven. De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 2, en 

samengevat in tabel 5. 

 
Tabel 5:  samenvatting van het lokaal aangetroffen bodemprofiel 

traject (m-mv) hoofdnaam toevoeging 

0,0~0,08 klinker/gras  

0,08 ~ 0,5 zand, matig tot zeer fijn zwak siltig, [okaal humeus] 

0,5 ~ 1,4 zand, matig fijn zwak siltig 

1,5 – 3,1 zand, matig fijn matig siltig, zwak grindig [lokaal veen] 

grondwaterstand: circa 1,6 m-mv 
 

Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk 

waarneembare verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/water-

test (O/W-test) en is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. Zintuiglijk zijn in de 

vaste bodem geen noemenswaardige bijmengingen met bodemvreemde materialen 

waargenomen. In de bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

Eventuele bijzonderheden zijn weergegeven in de boorbeschrijvingen (bijlage 2).  
 

Monstername 

Voor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen, van iedere 0,5 m (0,2 m bij 

monstername met steekbus) of onderscheiden bodemlaag, monsters genomen. 

 

Het grondwater uit de geplaatste peilbuis is na een standtijd van minimaal één week 

bemonsterd.  De zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de troebelheid 

(NTU) van het grondwater zijn in het veld gemeten. De meetresultaten zijn weergegeven 

in tabel 7. 
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3.2 Laboratorium onderzoek 
 

Op basis van de gehanteerde onderzoeksstrategie en waarnemingen uit het veld zijn 

(meng)monsters samengesteld voor analyse. De samenstelling van de (meng)monsters is 

weergegeven in tabel 6 en 9. 
 

De analyses zijn uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium, welke door 

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is erkend om, in het kader van de Wet 

Bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), analyses uit te voeren 

conform AS-3000 en AP-04. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen 

in bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in tabel 6 t/m 9. 

 

Op het volgende punt is afgeweken van het SIKB protocol 3001: Als gevolg van problemen 

met de opdrachtverlening kon de opdracht voor separaat analyseren van de individuele 

monsters uit mengmonster MM-01 niet binnen de vastgestelde termijn worden 

geaccepteerd en is als zodanig aangegeven op het analysecertificaat. 

  

De genoemde afwijking wordt als niet-kritisch beschouwd omdat het component koper 

maatgevend is en de opmerking alleen van toepassing is voor de parameter “organisch 

stof”. Derhalve is het toegestaan het keurmerk “Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB” 

te gebruiken. 

3.3 Toetsingscriteria en analyseresultaten NEN-parameters 

 

Het toetsingskader voor de vaste bodem en het grondwater is afkomstig uit de “Circulaire 

bodemsanering per 1 juli 2013” (Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 
 

De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de door het Rijk beschikbaar 

gestelde Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa). 
 

De vaste bodem wordt getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. Het grondwater 

wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De meetwaarden voor de vaste bodem 

zijn afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten van de 

bodem, die meestal afwijken van de gehalten van de Standaardbodem. De volgende 

toetsingswaarden worden onderscheiden: 
 

AW/S(•)1:De achtergrond- en/of streefwaarden geven het niveau aan waar beneden sprake is 

 van een duurzame bodemkwaliteit. De waarden hebben betrekking op de in de natuur 

 voorkomende achtergrondgehalten of detectiegrenzen bij stoffen die niet in 

 natuurlijke milieus voorkomen. 

 

T (••)1:  De tussenwaarde betreft het gemiddelde van de interventiewaarde + achtergrond-

 waarde of streefwaarde waarboven, in beginsel, een nader onderzoek noodzakelijk is.  

 

I (•••)1 : De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan, 

waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook 

bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige 

verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de  

volksgezondheid en het ecosysteem. 
 

1De symbolen tussen haakjes corresponderen met de “overschrijdingssymbolen” van tabel 6 t/m 8. 
 

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien de verontreiniging is 

ontstaan voor 1987, waarbij de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in 

minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde.  

Bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987 (nieuwe verontreiniging) valt 

onder de zgn. zorgplicht en dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd.  
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Tabel 6:  analyseresultaten vaste bodem en toetsing 
% H* = 10 gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden 

[BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage] 
standaard bodem  

(mg/kg d.s.)  % L*= 25 

monster  MM-01 MM-02 MM-03    

boring  1+2+4+6+8 3 t/m 7 3+4+7   AW-

waarde 

½ 

(AW+I) 
I-waarde 

traject (m-mv)  0,0~0,5 0,08~0,5 0,5~2,0   

arseen  < < <   20 48 76 
barium  @ @ @   @ @ @ 

cadmium  < < <   0,6 6,8 13 

chroom  < < <   55 117,5 180 
kobalt  < < <   15 102,5 190 

koper  220••• < <   40 115 190 

kwik  < < <   0,15 18,08 36 
lood  92• < <   50 290 530 

molybdeen  < < <   1,5 96 190 

nikkel  < < <   35 67,5 100 
zink  180• < <   140 430 720 

PAK (10)-tot.  < < <   1,5 20,8 40 

PCB’s  < < <   0,02 0,51 1 

min.olie  < < <   190 2595 5000 

som DDD  < < -   0,02 17,01 34 

som DDE  < < -   0,1 1,2 2,3 

som DDT  < < -   0,2 0,95 1,7 

som Drins  < < -   0,015 2,01 4 

OCB’s  < < -   @ @ @ 
Toelichting bij tabel: 

 < : geen overschrijding van de achtergrondwaarde  

 •  : overschrijding van de achtergrondwaarde                          

 ••  : overschrijding van de tussenwaarde 

 •••  : overschrijding van de interventiewaarde     

-:  niet geanalyseerd               

@:  geen toetsoordeel mogelijk 

* :  lutum- en humusgehalten standaard bodem 

H : organisch stof  L : lutum 

 

Tabel 7:  analyseresultaten vaste bodem en toetsing uitsplitsing MM-01 
% H* = 10 gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden 

[BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage] 
standaard bodem  

(mg/kg d.s.)  % L*= 25 

monster 1-01 2-01 4-02 6-02 8-01   

boring 1 2 4 6 8  AW-
waarde 

½ 
(AW+I) 

I-waarde 
traject (m-mv) 0,0-0,5 0,0-0,5 0,3-0,5 0,4-0,5 0,0-0,5  

barium @ @ @ @ @  @ @ @ 

cadmium < 0,61• < < <  0,6 6,8 13 

kobalt < < < < <  15 102,5 190 
koper < < < < <  40 115 190 

kwik < < < 0,17• <  0,15 18,08 36 

lood 73• 89• < 170• 130•  50 290 530 
molybdeen < < < < <  1,5 96 190 

nikkel < < < < <  35 67,5 100 

zink < 250• < 350• <  140 430 720 
Toelichting bij tabel: 

 < : geen overschrijding van de achtergrondwaarde  

 •  : overschrijding van de achtergrondwaarde                          

 ••  : overschrijding van de tussenwaarde 

 •••  : overschrijding van de interventiewaarde     

-:  niet geanalyseerd               

@:  geen toetsoordeel mogelijk 

* :  lutum- en humusgehalten standaard bodem 

H : organisch stof  L : lutum 

 

  



_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________ 

 

 

Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Zegheweg 8a te Woudenberg 8 

Tabel 8:  analyseresultaten grondwater  
analyseresultaten (µg/l) toetsingswaarden (µg/l) 

peilbuis  4      
filter (m-mv)  2,1-3,1      

pH  6,9      

EC (µs/cm)  330   S-

waarde 
½ 

(S+I) 
I- 

waarde troebelheid (NTU)  8,3   

grondwater [m-mv]  1,3      

zware metalen        
arseen  <   10 35 60 

barium  <   50 337,5 625 

cadmium  <   0,4 3,2 6 
chroom  1,3•   1 15,5 30 

kobalt  <   20 60 100 

koper  <   15 45 75 
kwik  <   0,05 0,17 0,30 

lood  <   15 45 75 

molybdeen  <   5 152,5 300 
nikkel  <   15 45 75 

zink  <   65 432,5 800 

vluchtige aromaten        
benzeen  <   0,2 15,1 30 

tolueen  <   7 503,5 1000 

ethylbenzeen  <   4 77 150 
xylenen (som)  <   0,2 35,1 70 

styreen  <   6 153 300 

naftaleen  <   0,01 35 70 

gechloreerde koolwaterstoffen        

1,1-dichloorethaan  <   7 453,5 900 

1,2-dichloorethaan  <   7 203,5 400 
1,1-dichlooretheen  <   0,01 5 10 

Som C+T 1,2-dichlooretheen   <   0,01 10 20 

dichloormethaan  <   0,01 500 1000 
dichloorpropanen  <   0,8 40,4 80 

tetrachlooretheen (per)  <   0,01 20 40 

tetrachloormethaan (tetra)  <   0,01 5 10 
1,1,1-trichloorethaan  <   0,01 150 300 

1,1,2-trichloorethaan  <   0,01 65 130 

trichlooretheen (tri)  <   24 262 500 
trichloormethaan (chloroform)  <   6 203 400 

vinylchloride  <   0,01 2,5 5 

minerale olie  <   50 325 600 

bromoform  <   # 315 630 
Toelichting bij tabel: •    : overschrijding van de streefwaarde 

  ••   : overschrijding van de tussenwaarde 

  ••• :  overschrijding interventiewaarde 

< : geen overschrijdingen detectiegrens en/of streefwaarde 

# : geen toetsingswaarden voor gegeven 

 -:  niet geanalyseerd 
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3.4 Toetsingscriteria en analyseresultaten asbest  

 
Voor asbestonderzoek is de interventiewaarde uit de “Circulaire bodemsanering  van 1 juli 

2013” voor asbest in grond of puin (100 mg/kg d.s. gewogen) van toepassing.  
 

Conform de NEN 5707 wordt in een verkennend onderzoek asbest beoordeeld of sprake is 

van een verdachte of een onverdachte locatie op het voorkomen van asbest. Het resultaat 

van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging van de 

bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters 

grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of 

nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Door de lagere onderzoeksintensiteit van het 

verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden getoetst aan de 

interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de 

interventiewaarde, gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de 

betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onderzoek.  

 

Alleen indien in het verkennend onderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid 

geïnspecteerde grond in de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als in het 

nader onderzoek, dan is een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. Indien het 

asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk 

dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. 

In deze gevallen geldt geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij 

een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 

asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor 

bepalend. 

 

Toetsing van de concentratie aan respirabele vezels (<0,5 mm) vindt plaats door toetsing 

van de gemeten concentratie aan de maximale waarde van 10 mg/kg d.s. (gewogen). Bij 

overschrijding van deze waarde is sprake van ‘onaanvaardbare risico’s buiten’. Uit 

onderzoek dat TNO (RIVM rapport 711701034/2003)  heeft uitgevoerd blijkt dat zelfs 

voor het meest ‘losse’ niet-hechtgebonden asbest het aandeel aan respirabele vezels nooit 

meer zal zijn dan 5~10%. Dit betekent dat bij een asbestconcentratie in de grond van 100 

mg/kg d.s. de concentratie aan respirabele vezels nooit meer zal zijn dan 5~10 mg/kg d.s. 

en derhalve geen sprake is van ‘onaanvaardbare risico’s’ 

 

Grond of puin waarin een (gewogen) concentratie asbest boven de interventiewaarde wordt 

aangetroffen wordt, ongeacht het volume, beschouwd als verontreinigd met asbest.  

Indien na uitvoering van een nader onderzoek asbest in de grond of puin, een (gewogen) 

concentratie asbest lager dan de interventiewaarde wordt aangetoond, wordt de bodem als 

niet verontreinigd aangemerkt.  

 
Tabel 9:  analyseresultaten asbest in grond (fase verkennend derhalve indicatieve gehalten) 

monstergegevens analyseresultaten (mg of mg/kg d.s.) asbesttype 

Monster Sleuf/MP 
traject 

(m-mv) 

materiaal-

monster(s) 

>20 mm (mg) 

bodem/puin 
> 0,5< 20 mm 

in mg/kg ds. 

bodem/puin 
< 0,5 mm 

in mg/kg ds. 

gewogen*   

asbestgehalte     
in bodem/puin 

soort 

asbest 
H/NH 

RE-01drup 9+10 0,0-0,2 - <0,3 n.a. <0,3 - - 
Toelichting bij tabel:  

n.g.: niet geanalyseerd -: niet van toepassing  n.a.:  niet aangetoond 

S:  serpentijn-asbest H:  hechtgebonden asbest  SL: sleuf 

A:  amfibool  NH:  niet hechtgebonden asbest  MP: monsterpunt 

*:  gewogen concentratie asbest in de bodem of puin in mg/kg ds. wordt gevormd door de aangetoonde concentratie in het materiaal 

 (verzamel-)monster aan asbestplaatjes in de gegraven monsterpunten en/of sleuven, vermeerderd met de aangetoonde concentratie          

 aan asbest in het bodem/puin (meng-)monster.  
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4 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 
 

In opdracht van Kubiek Ruimtelijke Plannen is in september en oktober 2020, door 

Hunneman Milieu-Advies Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie 

met een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Zegheweg 8a 

Woudenberg.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen bestemmingswijziging 

van en nieuwbouw op de locatie, en heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te 

geven in de milieuhygiënische bodemkwaliteit. 

4.1 Asbestonderzoek drupzone 

 

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen noemenswaardige bijmengingen met 

bodemvreemde materialen waargenomen. In de bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht 

materiaal aangetroffen. 
 

In de drupzone binnen RE-01 [0,0-0,2 m-mv] is, in de fractie > 0,5 mm en < 20 mm, geen 

asbest aangetoond boven de bepalingsgrens. In de fractie <0,5 mm zijn geen vrije vezels 

aangetroffen.  

4.2 Vaste bodem en grondwater 

 

Analytisch zijn in mengmonster MM-01 van de humeuse bovengrond licht verhoogde 

gehalten aan lood, zink, en een sterk verhoogd gehalte aan koper aangetoond. De 

aangetoonde gehalten aan lood en zink overschrijden de achtergrondwaarden, maar blijven 

beneden de tussenwaarden. Het aangetoonde gehalte aan koper overschrijdt de 

interventiewaarde. Van de overige geanalyseerde parameters zijn geen gehalten 

aangetoond boven de achtergrondwaarden. In mengmonster MM-02 van de bovengrond 

zijn, van de geanalyseerde parameters, geen gehalten aangetoond boven de 

achtergrondwaarden. In de bovengrond zijn geen gehalten aan OCB’s aangetoond boven 

de achtergrondwaarden. 

 

Naar aanleiding van het sterk verhoogd aangetoonde gehalte aan koper in mengmonster 

MM-01 zijn de monsters, waaruit MM-01 is samengesteld, separaat geanalyseerd op zware 

metalen. In de separaat geanalyseerde monsters zijn geen tot licht verhoogde gehalten aan 

zware metalen aangetoond. De licht verhoogd aangetoonde gehalten overschrijden de 

achtergrondwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden. Het sterk verhoogd 

aangetoonde gehalte aan koper is niet meer aangetroffen.  

 

Analytisch zijn in mengmonster MM-03 van de ondergrond, van de geanalyseerde 

parameters, geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden. 
 

In het grondwater (peilbuis 4) zijn, met uitzondering van een licht verhoogd gehalte aan 

chroom, geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden. Het aangetoonde gehalte aan 

chroom overschrijdt de streefwaarde, maar blijft beneden de tussenwaarde. 
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4.3 Conclusies en aanbevelingen 

 

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen noemenswaardige bijmengingen met 

bodemvreemde materialen waargenomen. In de bodem is zintuiglijk en analytisch geen 

asbest aangetroffen. 
 

In de vaste bodem zijn, na uitsplitsing, geen tot licht verhoogde gehalten aan zware metalen 

aangetoond. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan chroom aangetoond. De 

aangetoonde gehalten vormen geen aanleiding tot nader onderzoek.  

 

Op basis van de analyseresultaten is de actuele bodemkwaliteit afdoende vastgelegd en 

bestaan, milieutechnisch gezien, geen bezwaren voor de voorgenomen 

bestemmingswijziging van en nieuwbouw op de locatie. 

 

Wij adviseren om bij eventuele ontwikkeling van de locatie te werken met een gesloten 

grondbalans. Indien grond vrijkomt en van de locatie wordt afgevoerd is het Besluit 

Bodemkwaliteit van toepassing (Bbk). De aangetoonde verhogingen in de bovengrond  

kunnen, bij toetsing aan het Bbk, beperkingen opleveren ten aanzien van het (her)gebruik 

elders. Af te voeren grond dient eventueel AP-04 te worden ingekeurd, voor de bepaling 

van de definitieve afzetmogelijkheden. 

 

 

 



 

 

BIJLAGE 1 

 

Kadastraal overzicht 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 7 september 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Woudenberg

G

558

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 200779
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Boorbeschrijvingen 



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek NEN/VOA Zeghew eg 8 A W oudenberg

projectcode 2 0 0 7 7 9

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 3 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester H. t e  Pas

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, licht  bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
oranje, grijs, ow: geen, edelm an

1

0 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 3 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester H. t e  Pas

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, licht  bruin, 
ow: geen, edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
oranje, grijs, ow: geen, edelm an

1

0 3 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 2 3 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester H. t e  Pas

0

50

100

150

200

0

-8-8

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, ow: geen, edelm an

-30

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, bruin, ow: geen, edelm an

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
oranje, geel, ow: geen, edelm an

-100

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, ow: geen, edelm an

-150

-200

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, licht  grijs, ow: geen, 
edelm an

1

2

3

4

5



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek NEN/VOA Zeghew eg 8 A W oudenberg

projectcode 2 0 0 7 7 9

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 4 klinker, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 3 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester H. t e  Pas

0

50

100

150

200

250

300

0

-8-8

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

-30

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, neut raal 
bruin, ow: geen, edelm an

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, grijs, ow: geen, edelm an

-100

-140

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, grijs, ow: geen, edelm an

-140

-220

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, licht  grijs, ow: geen, 
edelm an

-220

-305

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, ow: geen, 
zuigerboor handm at ig

-305

-310

veen, zwak zandig, neut raal bruin, 
ow: geen, zuigerboor handm at ig

1

2

3

4

5

1

210

310

0 5 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 2 3 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester H. t e  Pas

0

50

0

-8-8

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, licht  geel, 
ow: geen, edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
oranje, ow: geen, edelm an

1

0 6 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 2 3 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester H. t e  Pas

0

50

0

-8-8

-40

zand, zeer fijn, zwak silt ig, licht  geel, 
ow: geen, edelm an

-40

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, geel, ow: 
geen, edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
oranje, ow: geen, edelm an

1

2

0 7 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 2 3 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester H. t e  Pas

0

50

100

150

200

0

-8-8

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, grijs, ow: geen, edelm an

-100

-140

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, grijs, ow: geen, edelm an

-140

-200

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, licht  grijs, ow: geen, 
edelm an

1

2

3

4



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek NEN/VOA Zeghew eg 8 A W oudenberg

projectcode 2 0 0 7 7 9

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 8 tuin, m aaiveld

type grondboring
datum 2 3 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester H. t e  Pas

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, licht  bruin, 
ow: geen, edelm an

-50

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
oranje, grijs, ow: geen, edelm an

1

0 9 groenst rook, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester H. t e  Pas

0 0

-20

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, neut raal 
bruin, ow: geen, schep

1 0 groenst rook, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester H. t e  Pas

0 0

-20

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, neut raal 
bruin, ow: geen, schep



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem, grondwater en asbest 



Toetsdatum: 13 oktober 2020 16:30BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1090684Certificaten

200779-NEN/VOA Zegheweg 8A WoudenbergProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-01, 01: 0-50, 02: 0-50, 04: 30-50, 06: 40-50, 08: 0-50Monsteromschrijving

6459341Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.4% (m/m ds)Organische stof

251.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.888.8%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.8< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@18047mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.350.21mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

190115401.2 I220110mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.100.07mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.8 AW(WO)9259mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.3 AW(WO)18077mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 100< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.050.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.120.12mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.090.09mg/kg dschryseen

0.070.07mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.070.07mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.060.06mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.050.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.620.62mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0029< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0200.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0029< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0029< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0029< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0029< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0029< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.00830.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0029< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0029< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0029< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0029< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0029< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0029< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0029< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0029< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0029< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0029< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0029< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0029< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0029< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0029< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0058< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0029< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0029< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0029< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-< 0.00580.001mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-< 0.00580.001mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-0.0110.003mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.00880.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00580.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00580.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0670.016mg/kg dssom OCBs (landbodem)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-02, 03: 8-30, 04: 8-30, 05: 8-50, 06: 8-40, 07: 8-50Monsteromschrijving

6459342Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.5% (m/m ds)Organische stof

251.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@95.095%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-5724mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0035< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0070< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-< 0.00700.001mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-< 0.00700.001mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-< 0.00700.001mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0740.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-03, 03: 50-100, 03: 100-150, 03: 150-200, 04: 50-100, 04: 100-140, 04: 150-200,
07: 50-100, 07: 100-140, 07: 150-200

Monsteromschrijving

6459343Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.4% (m/m ds)Organische stof

252.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@89.189.1%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@< 52< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.1< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

> Interventiewaardex I

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

<= Achtergrondwaarde-

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Toetsdatum: 17 november 2020 08:06BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1106682Certificaten

200779-NEN/VOA Zegheweg 8A WoudenbergProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

1, 01: 0-50Monsteromschrijving

6502244Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.5% (m/m ds)Organische stof

251.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@89.889.8%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@12031mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.400.24mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2010mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.100.07mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.5 AW(WO)7347mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-12053mg/kg dszink (Zn)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

2, 02: 0-50Monsteromschrijving

6502245Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.3% (m/m ds)Organische stof

251.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@86.886.8%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@16042mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.61.0 AW(WO)0.610.39mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2513mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.110.08mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.8 AW(WO)8959mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.8 AW(IND)250110mg/kg dszink (Zn)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

4, 04: 30-50Monsteromschrijving

6502246Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.4% (m/m ds)Organische stof

251.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.488.4%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3824mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-7431mg/kg dszink (Zn)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

6, 06: 40-50Monsteromschrijving

6502247Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.0% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@86.586.5%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@25064mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.580.35mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2613mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.1 AW(WO)0.170.12mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290503.4 AW(WO)170110mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301402.5 AW(IND)350150mg/kg dszink (Zn)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

8, 08: 0-50Monsteromschrijving

6502248Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.6% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@90.390.3%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@21055mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.400.25mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-126.2mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.070.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290502.7 AW(WO)13088mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-13055mg/kg dszink (Zn)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

<= Achtergrondwaarde-

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer A. Mager
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Ons kenmerk : Project 1090684
Validatieref. : 1090684_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : LVFF-WJDJ-EALB-INFC
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 29 september 2020

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 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654

GeertJanS
Markering

GeertJanS
Markering

GeertJanS
Markering

GeertJanS
Markering



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 88,8 95,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,4 0,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,3 1,7

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds < 4,0 < 4,0
S barium (Ba) mg/kg ds 47 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,21 < 0,20
S chroom (Cr) mg/kg ds < 10 < 10
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 110 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,07 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 59 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 77 24

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

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,12 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,09 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,07 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,07 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,06 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,62 0,35

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 1 van 4

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

Project code : 1090684
Uw Project omschrijving : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
6459341 = MM-01, 01: 0-50, 02: 0-50, 04: 30-50, 06: 40-50, 08: 0-50
6459342 = MM-02, 03: 8-30, 04: 8-30, 05: 8-50, 06: 8-40, 07: 8-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/09/2020 23/09/2020
Ontvangstdatum opdracht : 23/09/2020 23/09/2020
Startdatum : 23/09/2020 23/09/2020
Monstercode : 6459341 6459342
Uw 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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: LVFF-WJDJ-EALB-INFC Ref.: 1090684_certificaat_v1



Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds 0,002 < 0,001
S aldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S dieldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001

som DDD mg/kg ds 0,001 0,001
som DDE mg/kg ds 0,001 0,001
som DDT mg/kg ds 0,003 0,001

S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,006 0,004
S som drins (3) mg/kg ds 0,002 0,002
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,001
S som HCHs (3) mg/kg ds 0,002 0,002
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,018 0,017
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,016 0,015

Tabel 2 van 4

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

Project code : 1090684
Uw Project omschrijving : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
6459341 = MM-01, 01: 0-50, 02: 0-50, 04: 30-50, 06: 40-50, 08: 0-50
6459342 = MM-02, 03: 8-30, 04: 8-30, 05: 8-50, 06: 8-40, 07: 8-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/09/2020 23/09/2020
Ontvangstdatum opdracht : 23/09/2020 23/09/2020
Startdatum : 23/09/2020 23/09/2020
Monstercode : 6459341 6459342
Uw 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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: LVFF-WJDJ-EALB-INFC Ref.: 1090684_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 89,1
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,3

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds < 4,0
S barium (Ba) mg/kg ds < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S chroom (Cr) mg/kg ds < 10
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4
S zink (Zn) mg/kg ds < 20

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

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

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

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

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

Tabel 3 van 4

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

Project code : 1090684
Uw Project omschrijving : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
6459343 = MM-03, 03: 50-100, 03: 100-150, 03: 150-200, 04: 50-100, 04: 100-140, 04: 150-200, 07: 50-100, 07: 100-140, 07: 150-200

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/09/2020
Ontvangstdatum opdracht : 23/09/2020
Startdatum : 23/09/2020
Monstercode : 6459343
Uw Matrix : 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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: LVFF-WJDJ-EALB-INFC Ref.: 1090684_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

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 4 van 4

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

Project code : 1090684
Uw Project omschrijving : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: LVFF-WJDJ-EALB-INFC Ref.: 1090684_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6459341 MM-01, 01: 0-50, 02: 0-50, 04: 30-50, 06: 40-50, 08:
0-50

01 0.00-0.50 3621803AA
02 0.00-0.50 3621802AA
04 0.30-0.50 3621791AA
06 0.40-0.50 3621984AA
08 0.00-0.50 3621935AA

6459342 MM-02, 03: 8-30, 04: 8-30, 05: 8-50, 06: 8-40, 07: 8-50 03 0.08-0.30 3621799AA
04 0.08-0.30 3621798AA
05 0.08-0.50 3621988AA
06 0.08-0.40 3621975AA
07 0.08-0.50 3621939AA

6459343 MM-03, 03: 50-100, 03: 100-150, 03: 150-200, 04:
50-100, 04: 100-140, 04: 150-200, 07: 50-100, 07:
100-140, 07: 150-200

03 0.50-1.00 3621793AA
03 1.00-1.50 3621790AA
03 1.50-2.00 3621930AA
04 0.50-1.00 3621792AA
04 1.00-1.40 3621796AA
04 1.50-2.00 3621926AA
07 0.50-1.00 3621936AA
07 1.00-1.40 3621931AA
07 1.50-2.00 3621973AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 1090684
Uw Project omschrijving : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: LVFF-WJDJ-EALB-INFC Ref.: 1090684_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.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Arseen (As) : Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Chroom (Cr) : Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
OCBs : Conform AS3020 prestatiebladen 1, 2 en 3

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 1090684
Uw Project omschrijving : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: LVFF-WJDJ-EALB-INFC Ref.: 1090684_certificaat_v1



Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer A. Mager
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Ons kenmerk : Project 1106682
Validatieref. : 1106682_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : XCQZ-PHCC-WLVZ-AXTR
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 3 november 2020

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. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654

GeertJanS
Markering

GeertJanS
Markering



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 89,8 86,8 88,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,5 4,3 1,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,4 1,2 1,2

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 31 42 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,24 0,39 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 10 13 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,07 0,08 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 47 59 24
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 53 110 31

Tabel 1 van 3

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

Projectcode : 1106682
Uw project omschrijving : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
6502244 = 1, 01: 0-50
6502245 = 2, 02: 0-50
6502246 = 4, 04: 30-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020
Ontvangstdatum opdracht : 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020
Startdatum : 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020
Monstercode : 6502244 6502245 6502246
Uw 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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XCQZ-PHCC-WLVZ-AXTR Ref.: 1106682_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 86,5 90,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,0 3,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 2,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 64 55
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,35 0,25
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 13 6,2
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,12 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 110 88
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 150 55

Tabel 2 van 3

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

Projectcode : 1106682
Uw project omschrijving : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
6502247 = 6, 06: 40-50
6502248 = 8, 08: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/09/2020 23/09/2020
Ontvangstdatum opdracht : 29/10/2020 29/10/2020
Startdatum : 29/10/2020 29/10/2020
Monstercode : 6502247 6502248
Uw 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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XCQZ-PHCC-WLVZ-AXTR Ref.: 1106682_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

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.

Tabel 3 van 3

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

Projectcode : 1106682
Uw project omschrijving : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: XCQZ-PHCC-WLVZ-AXTR Ref.: 1106682_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : 1, 01: 0-50
Monstercode : 6502244

Opmerking(en) by analyse(s):
Organische stof (gec. voor
lutum):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Uw referentie : 2, 02: 0-50
Monstercode : 6502245

Opmerking(en) by analyse(s):
Organische stof (gec. voor
lutum):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Uw referentie : 4, 04: 30-50
Monstercode : 6502246

Opmerking(en) by analyse(s):
Organische stof (gec. voor
lutum):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Uw referentie : 6, 06: 40-50
Monstercode : 6502247

Opmerking(en) by analyse(s):
Organische stof (gec. voor
lutum):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Uw referentie : 8, 08: 0-50
Monstercode : 6502248

Opmerking(en) by analyse(s):
Organische stof (gec. voor
lutum):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Bijlage 1 van 3

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

Projectcode : 1106682
Uw project omschrijving : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: XCQZ-PHCC-WLVZ-AXTR Ref.: 1106682_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6502244 1, 01: 0-50 01 0.00-0.50 3621803AA

6502245 2, 02: 0-50 02 0.00-0.50 3621802AA

6502246 4, 04: 30-50 04 0.30-0.50 3621791AA

6502247 6, 06: 40-50 06 0.40-0.50 3621984AA

6502248 8, 08: 0-50 08 0.00-0.50 3621935AA

Bijlage 2 van 3

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

Projectcode : 1106682
Uw project omschrijving : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: XCQZ-PHCC-WLVZ-AXTR Ref.: 1106682_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.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961

Bijlage 3 van 3

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

Projectcode : 1106682
Uw project omschrijving : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: XCQZ-PHCC-WLVZ-AXTR Ref.: 1106682_certificaat_v1



Toetsdatum: 17 november 2020 08:08BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

1099529Certificaten

200779-NEN/VOA Zegheweg 8A WoudenbergProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

peilbuis, 04-1: 210-310Monsteromschrijving

6482090Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-< 5µg/larseen (As)

625337.550-32µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

3015.511.3 S1.3µg/lchroom (Cr)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-8.4µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-18µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 6482090:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer A. Mager
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Ons kenmerk : Project 1099529
Validatieref. : 1099529_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : SSHH-ZEXW-NJNI-UBKJ
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 19 oktober 2020

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. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654
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Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) µg/l < 5
S barium (Ba) µg/l 32
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S chroom (Cr) µg/l 1,3
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l 8,4
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) 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 18

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

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

S som xylenen µg/l 0,2

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

Projectcode : 1099529
Uw project omschrijving : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
6482090 = peilbuis, 04-1: 210-310

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/10/2020
Ontvangstdatum opdracht : 13/10/2020
Startdatum : 13/10/2020
Monstercode : 6482090
Uw 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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: SSHH-ZEXW-NJNI-UBKJ Ref.: 1099529_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

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

Projectcode : 1099529
Uw project omschrijving : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: SSHH-ZEXW-NJNI-UBKJ Ref.: 1099529_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6482090 peilbuis, 04-1: 210-310 1 2.10-3.10 0383422YA
1 2.10-3.10 0307061MM

Bijlage 1 van 2

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

Projectcode : 1099529
Uw project omschrijving : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: SSHH-ZEXW-NJNI-UBKJ Ref.: 1099529_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.

Arseen (As) : Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Chroom (Cr) : Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan 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

Projectcode : 1099529
Uw project omschrijving : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: SSHH-ZEXW-NJNI-UBKJ Ref.: 1099529_certificaat_v1



Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer A. Mager
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Ons kenmerk : Project 1090686
Validatieref. : 1090686_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : DCNV-PKQK-WWOS-CWCA
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 29 september 2020

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 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654
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Monstercode : 6459347
Uw referentie : RE-01 (drup), RE-01: 0-20
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/09/2020

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 29-09-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14100 g
Droge massa aangeleverde monster : 13550 g
Percentage droogrest : 96,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 13265,3 99,4 13,3 0,10 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 37,3 0,3 10,9 29,22 0 0,0

1-2 mm 15,6 0,1 7,4 47,44 0 0,0

2-4 mm 6,9 0,1 6,9 100,00 0 0,0

4-8 mm 8,0 0,1 8,0 100,00 0 0,0

8-20 mm 3,9 0,0 3,9 100,00 0 0,0

>20 mm 1,7 0,0 1,7 100,00 0 0,0

Totaal 13338,7 100,0 52,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2

2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal <0,3 0,0 0,4 <0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens 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.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

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

Project code : 1090686
Uw Project omschrijving : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DCNV-PKQK-WWOS-CWCA Ref.: 1090686_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Project code : 1090686
Uw Project omschrijving : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: DCNV-PKQK-WWOS-CWCA Ref.: 1090686_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6459347 RE-01 (drup), RE-01: 0-20 RE-01 0.00-0.20 1625679MG

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 1090686
Uw Project omschrijving : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: DCNV-PKQK-WWOS-CWCA Ref.: 1090686_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.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 1090686
Uw Project omschrijving : 200779-NEN/VOA Zegheweg 8A Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: DCNV-PKQK-WWOS-CWCA Ref.: 1090686_certificaat_v1
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Monsternemingsplan en -formulier asbest 
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Historische informatie 

 

  



Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer 

Aan Burgemeester en Wethouders 
van de Gemeente    :     W^^^C^VA WPJ 
Gemeentenaam invullen ^T 

GEGEVENS VAN INRICHTINGDRIJVER 

Vul hier uw persoonlijke gegevens in 

Naam 

Postadres 

PC/woonplaats 

Telefoonnummer 

ToW K 

\4ca4ir^w\\^p 
%- 

UJ( p-vV    \A 

SOORT INRICRTING 
Vul hier het soort inrichting in, bijv.(af-)timmerbedrijf, aannemer, kunststofverwerkend bedrijf, etc. 

Soort inrichting 

De openingstijden 

Wat zijn de kern- 
activiteiten 

-? \q f>-o LA JA v- 
^ 

GEGEVENS VAN DE INRICHTING 

Vul hier de gegevens in van de te melden inrichting 

Naam inrichting 

Vestigingsadres 

PC/woonplaats 

Telefoonnummer 

l^VWWX^WL       <g i^     \-^0 IX V/O-4 p CA. V U L \c>*\(LV 

;-£v> 
GEMEENTE WOUDENBERG 

' datum ontv.-    j n    IAM   nmn 

REDEN VAN INVULLEN MELDI,^ sec,r."'   ^ ^^ 

De reden waarom de melding wordt gedaan is dat:                 "'-mmsr: 
D op (datum invullen) de inrichting wordt opgericht  

3 /tooyb 0157 
H op » -öI-^.6O«(datum invullen) de inrichting wordt gewijzicjcM.a.; 
D het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer voor de inrichting-gaat-gelden— 
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Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer 

GEGEVENS M.B.T. HET VAN TOEPASSING ZIJN VAN HET 
BESLUIT 

Heeft een installatie voor ruimteverwarming of warmwater een groter nominaal vermogen dan 7500 kW per ketel ? 

Wordt een andere brandstof dan aardgas, propaan, butaan of gasolie gebruikt in een installatie ? 

Zijn er koel- of vriesinstallaties of warmtepompen aanwezig met een capaciteit of een totale capaciteit van meer dan 
200 kg ammoniak of van meer dan 100 kg propaan, butaan of mengsels van propaan en butaan 

ÜJA   BTJEE 

GJA   JJt-lEE 

DJA   H^EE 

Is de opslagcapaciteit voor van buiten de inrichting afkomstig afvalstoffen groter dan 35 m3 voor gewone afvalstoffen en/of 
wordt er meer dan 1000 m3 van deze afvalstoffen overgeslagen en/of worden er gevaarlijke afvalstoffen in de inrichting bewaard? 
Het gaat hierbij om afvalstoffen die worden op- of overgeslagen die niet binnen de bedrijfseigen activiteiten zijn ontstaan. DJA   BMEE 

Wordt er meer dan in totaal 10.000 kg aan gevaarlijke stoffen opgeslagen? ÜJA   UÈMEE 

Is (een deel van) de inrichting ingericht voor het afleveren van LPG of van een andere brandstof die niet in hoofdzaak wordt 
gebruikt ten behoeve van transportmiddelen voor eigen gebruik? CUA   HNEE 

Is (een deel van) de inrichting ingericht voor het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare gevaarlijke afvalstoffen 
in tanks, tenzij sprake is van het opslaan in ondergrondse tanks, waarop het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 van 
toepassing is, dan wel sprake is van opslaan van brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks? OJA   WNEE 

Worden er gassen in tanks op- of overgeslagen, met uitzondering van verstikkende gassen en gassen die in tanks worden 
op- of overgeslagen, waarop het Besluit opslag propaan milieubeheer van toepassing is? GJA JÈMEE 

Wordt er meer dan 400 kg aan bestrijdingsmiddelen in de zin van de Bestrijdingsmiddelenwet opgeslagen DJA   ^NEE 

Zijn er in de inrichting voorzieningen of installaties aanwezig voor 
1. het vervaardigen van producten van houtmeel-, houtwol-of houtvezels; DJA   SNEE 
2. het vervaardigen van triplex-, fineer-, vezel-of spaanplaten; GJA   8MEE 
3. het galvaniseren of thermisch verzinken van materialen; OJA   BNEE 
4. het vervaardigen, onderhouden of herstellen van motorvoertuigen of schepen; DJA   I^MEE 
5. het impregneren van hout door middel van spuiten, sproeien of de vacuümdrukmethode; DJA   HNEE 
6. het verbranden van hout of houtmot; DJA   SNEE 
7. het toepassen van kunststofverwerkingstechnieken, of; ÜJA   BNEE 
8. het vullen van gasflessen door middel van een vulstation anders dan de in richtlijn CPR 11-5 opgenomen 

type C of Type D vulstations. OJA   »NEE 

Wordt er jaarlijks meer dan 15.000 kg organische oplosmiddelen verbruikt? GJA   HNEE 

Wordt er in de inrichting of een onderdeel daarvan vuurwerk opgeslagen? GJA   HNEE 

Indien één of meerdere vragen met JA beantwoord, dan is het Bestuit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer niet op de 

inrichting van toepassing. Dit houdt in dat u een milieuvergunning bij de gemeente dient aan te vragen. 

Dit besluit is eveneens niet van toepassing indien het emissiepunt van een verfverwerkings- of dompelruimte is gelegen op minder dan 50 meter 
van een stankgevoelig object, met uitzondering van die situaties waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan 1 december 2000 een vergunning nog in 
werking en onherroepelijk was. 

AKOESTISCH ONDERZOEK 

Bij de melding moet een akoestisch rapport worden gevoegd indien er transportbewegingen plaatsvinden, in de periode van 19:00uur tot 07:00uur, 
danwei binnen een afstand van 50 meter van de grens van de inrichting een woning van derden of andere geluidgevoelige bestemmingen 
aanwezig zijn. Als er sprake is van het melden van een verandering van de inrichting en er is sprake van een situatie zoals 
bedoeld in de vorige zin en de beoogde verandering brengt nadelige gevolgen voor het geluidniveau met zich mee dan moet eveneens een 
akoestisch rapport worden bijgevoegd. 

Uit het akoestisch rapport blijkt dat aan de geluidseisen kan worden voldaan. Indien niet aan de geluideisen wordt voldaan dan wordt 

in het rapport tevens aangegeven welke maatregelen er getroffen moeten worden opdat alsnog aan de geluidseisen wordt voldaan. 

BODEM ONDERZOEK 

Bij de melding moet een rapport van een onderzoek naar de nulsituatie van de bodem worden gevoegd. Het onderzoek naar de 

nulsituatie richt zich uitsluitend op de stoffen die door de werkzaamheden ter plaatste een bedreiging voor de bodemkwaliteit vormen 

en op de plaatsen waar bodembedreigende handelingen plaatsvinden dan wel zullen plaatsvinden. 



Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer 

PLATTEGROND TEKENING 

Bij deze melding moet een (bouwkundige) plattegrondtekening (in 3-voud) van de inrichting worden overgelegd. 

Op deze tekening wordt ten minste aangegeven: 

1. de grenzen van de inrichting; 

2. de ligging en indeling van de gebouwen en; 

3. de bestemming van de te onderscheiden ruimten. 
Deze gegevens moeten zodanig zijn dat het bevoegd gezag inzicht verkrijgt in de binnen de inrichting uit te voeren activiteiten of 

processen. 

AFVALWATER 

Hoeveel afvalwater wordt op het openbaar riool geloosd? Gemiddeld ^^^rrrVjaar 

Voorziening Type Capaciteit Afvalwater is afkomstig uit 

Slibvangput(ten) 
Olieafscheider(s) 
Zuiveringsinstailatie(s) 
Controlevoorziening(en) 

Opm. Van de hiervoor genoemde voorzieningen dienen beschrijvingen en tekeningen te worden overlegd, alsmede 
analyseresultaten van het behandelde afvalwater (indien beschikbaar). Voorts dient te worden aangegeven hoe bedoelde 
voorzieningen worden bediend. Tevens dient een capaciteitsberekening als bijlage te worden bijgevoegd. 

ENERGIE 

Geleverde nutsvoorziening Jaarverbruik Periode 

Aardgas 
Elektriciteit 
Leidingwater 

M3 

KWh 
M3 ./../ 

./../ 

./../ 
/../. 

Voor het invullen van deze gegevens dient u steeds uit te gaan van de laatste verstrekte gegevens van het nutsbedrijf. 

Aantal vierkante meter totale bedrijfsruimte?     / 7,0 m2. 

Aantal kubieke meter totale bedrijfsruime? /non m3. 

Bij dit formulier dient de bijgevoegde checklist "indicatie omvang afval en emissies" ingevuld 
te worden alsmede dient op een aparte bijlage aangegeven te worden welke maatregeien voor 
de inrichting zijn getroffen ter beperking van het energieverbruik alsmede het ontstaan van 
afval. Het is mogelijk dat enkele gegevens hierdoor dubbel moeten worden ingevuld. 

Datum : V\-l£ ~X&O]        Handtekenin 

Deze melding inclusief de tekeningen en eventuele bijlagen wordt in 3-voud ingediend bij: 

Gewest Eemland 

Afdeling Milieu 

Postbus 4000 
3800 EA Amersfoort 
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GEMEENTE 

WoudßNbERq 

MEDEDELING WET MILIEUBEHEER 

Burgemeester en wethouders hebben een melding op grond van artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer ontvangen van: 

Timmer- en Bouwbedrijf Pater, Stationsweg West 1 6 te Woudenberg 

vanwege het van toepassing zijn van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer. 

Het genoemde besluit heeft betrekking op het perceel Zegheweg 8 te Woudenberg. 

Woudenberg, 15 januari 2002 



ARCHIEF EXEMPLAAR 

00286 
Timmer- en Bouwbedrijf Pater 
t.a.v. de heer K. Pater 
Stationsweg West 8 
3931 ES Woudenberg 

Woudenberg, 11 januari 2002 

Ons kenmerk:   02.00157 

Behandelend ambtenaar:   D. van Garderen 

Sector / Taakveld:  Ontwikkwling/Grondgebied 

Doorkiesnummer:   033-2869182 f     -- ,_      ...   „„„„ 
| Uw brief van: «'     1 6 JAN. 2002 

Uw kenmerk: 

Bijiage(n):  Melding Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer 
Onderwerp:  Ontvangstbevestiging melding 

Geachte heer Pater, 

Hierbij bevestigen wij u de ontvangst van uw melding in het kader van het Besluit bouw- en 
houtbedrijven milieubeheer, gedateerd 14 december 2001. De melding is bij ons ingeboekt 
op 10 januari 2002, onder nummer 02.00157. 

Om te kunnen beoordelen of de bedrijfsactiviteiten onder het genoemde besluit vallen, is aan 
het meldingsformulier een vragenlijst toegevoegd. Onder de rubriek "Gegevens met 
betrekking tot een akoestisch onderzoek" worden drie vragen gesteld, namelijk: 
1. Vinden er transportbewegingen plaats voor 07.00 uur of na 19.00 uur? 
2. Ligt de inrichting binnen 50 meter van een woning van derden of andere geluidsgevoelige 

I bestemmingen? 
" 3.   Wordteen verandering gemeld en heeft deze verandering naar verwachting een nadelige 

invloed op de geluidsbelasting die door de inrichting wordt veroorzaakt? 

Wanneer één van deze vragen met ja is beantwoord, moet door degene die de inrichting drijft, 
een akoestisch onderzoek bij de melding worden gevoegd. Indien recent een akoestisch 
onderzoek is uitgevoerd, verzoeken wij u een rapport hiervan aan ons toe te zenden. 

Indien nog geen akoestisch onderzoek is uitgevoerd zullen wij het ontbrekende onderzoek 
alsnog eisen als wij in de toekomst gegronde klachten ontvangen die betrekking hebben op de 
door u uitgevoerde bedrijfsactiviteiten. 



Uw melding zal op 23 januari a.s. worden gepubliceerd. Tevens hebben wij een exemplaar van 
de melding en bijbehorende plattegrondtekening aan deze brief toegevoerd. 

Indien in de toekomst wijzigingen in de bedrijfsvoering worden uitgevoerd verzoeken wij u deze 
tijdig door te geven aan de afdeling Milieu van onze gemeente. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Woudenberg 

P.J.A. van Rossum 
Hoofd Sector Grondgebied 

Bijlage: - meldingsformulier Besluit hout- en bouwbedrijven milieubeheer en bijbehorende 
plattegrondtekening en mededeling publicatie. 
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I-' 
BESCHRIJVING 

behoorende  bij   het  verzoek  van    G»   Pater  

 Z3eweg..a.77^..Weudenb«rg , 

dd 2   N»vember    19   43 om vergunning tot 

 het plaatsen van electrische dryfiaachten    in 

 zijn werkplaats '  

Plaats, waar de inrichting zal worden opgericht 

De  el ec tri ache drijfkrachten 

bedoeld in bovengenoemd verzoek, zal worden    "°  
gejjiaatst 

in perceel  aan de Zeeweg.      877       te     Woudenberg 

op ~-T—  kadastrale perceel...   nr 27.0.   van sectie  ...3. 

Belend: ^ 

ten noorden    "beuwl.and... J"» T an.. Se est.,  

ten oosten    weilaod....G «....van So est.,.. 

ten zuiden        weiland J,yan Saest,' 

ten   westen    Z ÄÄW.ftg.j  

Opgaaf van hetgeen in de inrichting zal  worden  verricht,  vervaardigd of   verzameld 

In deze inrichting  wordt   .houtbewerking  

Bevveegkracht, welke zal worden aangewend 

wrnrntin    Q 13 n n-cm.-on rl CL Bw   UJL. 

zullen 
Als bevveegkracht —n—   worden aangewend el ec triCiteit 

l) De soort der belendingen aan te geven. 

N. s. 1350 v z. 0. z. 



cirkelzaagmotot  5 pk, 
5 pk, lintzaag 

yandikt« tj 
van l..ansg.a.t.s  

 m.ectriciteit Mj.J7  P.E.U.M.., 

pk,   welke    drijfkracht 

* * 4 

ontvangt 

ontvangen 

De navolgende machines en werktuigen worden door vorengenoemde beweegkracht gedreven; 

zij zijn op de plattegrondteekening als volgt aangegeven: 

 genuDim«rd...l t/m..4,  

Verdere mededeeliugen 

Bovendien is hieronder vermeld hetgeen niet wordt gedreven, doch overigens zal worden 

opgesteld als op de plattegrondteekening is opgegeven. 

Er plegen in de inrichting  *  mannelijke en   ...mmimmml 

verblijven. 
1) In verband met het vorengemelde verklaart ondergeteekende hierbij, dat zijn inrichting 

een fabriek of werkplaats is in den zin der veiligheidswet. 

.vrouwelijke personen te 

Aldus ingeleverd door mij, adressant. 

W0yil3xI33RG,  2 Ntv.inib.er 1945.19 

7 

/T' 

x) Zoo noodig döörh 
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Eynryim 

VEHGUHimiG, 

De Burgemeester der gebeente  i'/oudenlDerg 
vraarnemende de  taak van het  college van Burgeraeester 

en V/et houd er; 

"beschikkende op het verzoek, onder dagteekening van 2 
Hoveraber 1943, ingediend door G. P a t e r , Zeeweg 877, 
te '//oudenherg, waarbij, onder overlegging der vereischte 
stukken, vergunning wordt gevraagd tot het plaatsen van 
electrische drijfkrachten in zijn werkplaats in het perceel, 
kadastraal bekend gemeente V/oudenberg, sectie 3  nr.270j 

overwegende, da,t blijkens rnededeeling van het distrièts- 
hoofd der arbeidsinspectie d.d.10 J>nuari 1944, de inrichting 
zal voldoen aan de ei sehen, krachtens artikel 6 der veilig- 

artikel 5, sub 1 en 

Tj CT Ir o Ti V» 

der hinderwet  bedoelde 
ges-celd,  voor  zoover  zulks kan   blxjicon uit de in 

; tukken; 

gezien het proces-verbaal van het voorgevallene op de 
zitting, op 30 ITovember 194 3, ingevolge artikel 7 der hinder- 
wet, gehouden, waaruit blijkt, dat tegen de inwilliging van 
het verzoek geene bezwaren zijn ingebracht| 

b u 

1. aan G. P a t e r , Zeeweg nr.877 te Woudenberg en zijn 
rechtverkrijgenden vergunning te verleenen tot het plaat- 
sen van vier electromotoren, resp. van 5,3,4 en 1 P.K.in 
zijn werkplaats, staande op het perceel, kadastraal bekend 
gene en te V/oudenberg, sectie B.nr»270j 

2. te bepalen, dat de inrichting voltooid en in werking ge- 
bracht moet zijn vóór 1 Juli 1944 en 

3. den concessionaris met nadruk te wijzen op het bepaalde 
bij artikel 17 der wet, krachtens welk artikel hen nieuwe 
voorwaarden kunnen worden opgelegd, indien de ondervinding 
de noofeakelijkheid daarvan mocht aantoonen. 

Afschrift van deze vergunning zal aan den adressant worden 
uitgereikt, nadat daaraan een gewaarmerkt exemplaar zal ge- 
hecht zijn van de door hem in drievoud overgelegde stukken 
bedoeld bij artikel 5, sub 1 en 2, der meergenoemde wet. 

:^ 

/^-*-*e-4 ï.Zf 

V> 

Gegeven te Woudenberg, 12 Januari 1944. 

 N      De Burgemeester voornoemd, 

"•;,'
;
' /        De Secret ar i s, 



\ 
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Rapport Bodemloket

Datum: 07-09-2020

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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Inhoud

  
1   Algemeen

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of 
sanering.
Mogelijk is informatie beschikbaar bij gemeente, omgevingsdienst of provincie.

 

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.



 

 

TEKENING 1-1 

 

Situatie met monsterpunten en peilbuis 

 

 




