
Bijlage 1 - Diverse bodemonderzoeken uitgevoerd: 

a. Verkennend onderzoek, CSO Adviesbureau te Deventer, 07J062/07.RJ028, 31 juli 2007 



















































b. Nader onderzoek (fase 1), Sigma Bouw & Milieu te Emmen, 09-M4949, 13 november 2009 

















































































































































































c. Nader onderzoek (fase 1 en 2), Sigma Bouw & Milieu te Emmen, 10-M5101, 6 april 2010 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  

 
 
 

Auteur Paraaf Gecontroleerd door Paraaf Datum Status 

Ing. A.D.M. van Wuykhuyse  Ing. M.J.A. van Wuykhuyse  06 april 2010 definitief 

Onderwerp: nader milieukundig bodemonderzoek (fase 1+2) 
Singel nr. 49 te Wijk bij Duurstede 

Projectnummer: 10-M5101 
Opdrachtgever: DPP Rijnweide b.v.  
Datum: 06 april 2010 



nader milieukundig bodemonderzoek (fase 1+2) Singel nr. 49 te Wijk bij Duurstede  
 

april 2010 2
 

 
 
 
 
 
  onderwerp    nader milieukundig bodemonderzoek (fase 1+2) 
        Singel nr. 49 te Wijk bij Duurstede 
  datum     06 april 2010 
 

projectnummer   10-M5101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in opdracht van   DPP Rijnweide b.v.  
      p/a de heren Coenen 

     Waag nr. 38       
     3961 LZ Wijk bij Duurstede 

 
 
 
 

uitgevoerd door   Sigma Bouw & Milieu 
Phileas Foggstraat 153 
7825 AW Emmen 
tel: (0591) 659128 
fax:(0591) 659325 

 
 
 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2000, 
het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken en geotechnische 
onderzoeken 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 
procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000 
VKB protocol 1001: Monsterneming grond voor partijkeuringen” 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 
procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000 
VKB protocollen 2001, 2002 en 2018” 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 
procescertificaat Milieukundige begeleiding (water)bodemsaneringen en nazorg 
SIKB 6000, VKB protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering 
met conventionele methoden” 



nader milieukundig bodemonderzoek (fase 1+2) Singel nr. 49 te Wijk bij Duurstede  
 

april 2010 3
 

 
INHOUD  
 

1 INLEIDING...................................................................................................................................... 4 
1.1  Algemeen............................................................................................................................. 4 
1.2  Aanleiding van het nader bodemonderzoek ........................................................................ 4 
1.3  Doel van het onderzoek ....................................................................................................... 4 
1.4  Opbouw van het rapport....................................................................................................... 4 

2 ALGEMENE GEGEVENS EN SAMENVATTING VERONTREINIGINGSSITUATIE..................... 5 
2.1  Algemene gegevens ............................................................................................................ 5 
2.1.1 Regionale geologie, bodemopbouw en geohydrologie ......................................................... 6 
2.2  Samenvatting verontreinigingssituatie ................................................................................. 7 
2.3  Opzet van het onderzoek ..................................................................................................... 8 

3 VELDONDERZOEK........................................................................................................................ 9 
3.1  Uitvoering van het veldonderzoek........................................................................................ 9 
3.2  Resultaten van het veldonderzoek..................................................................................... 10 

4 CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK................................................................................... 13 
4.1  Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek.................................................. 13 
4.2  Toetsingscriteria grond en grondwater .............................................................................. 15 
4.3  Analyseresultaten............................................................................................................... 15 
4.3.1 Grond .................................................................................................................................. 15 
4.3.2 Grondwater ......................................................................................................................... 15 

5 EVALUATIE ONDERZOEKSRESULATEN EN OMVANGSBEPALING ...................................... 15 
5.1  Algemeen........................................................................................................................... 15 
5.2  Grond ................................................................................................................................. 15 
5.3     Grondwater ......................................................................................................................... 15 
5.4  Toetsing geval van ernstige bodemverontreiniging ........................................................... 15 
5.5  Spoedeisendheid bodemverontreiniging............................................................................ 15 

6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN......................................................................................... 15 

LITERATUURLIJST........................................................................................................................... 15 

COLOFON......................................................................................................................................... 15 
 

 
BIJLAGEN   
1 Topografisch overzicht 
2 Onderzoekslocatie met boorpunten (1:500) 
2A Verontreinigingsituatie grond (1:500/250) 
2B Verontreinigingsituatie grond (1:500/250) 
2C Verontreinigingsituatie grondwater (1:500) 
3 Boorbeschrijvingen 
4 Analysecertificaten SGS BV 
5   Wettelijk toetsingskader en achtergrondinformatie rekenmethode streef- en interventiewaarden  
6   Onafhankelijkheidsverklaring veldwerkers



nader milieukundig bodemonderzoek (fase 1+2) Singel nr. 49 te Wijk bij Duurstede  
 

april 2010 4
 

 
1 INLEIDING 
 
 
1.1  Algemeen 
 
In opdracht van DPP Rijnweide b.v. is door Sigma Bouw & Milieu in september/oktober 2009 en 
februari/maart 2010 een nader bodemonderzoek (fase 1+2) uitgevoerd op een deel van de locatie Singel 
nr. 49 te Wijk bij Duurstede (gemeente Wijk bij Duurstede). 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van het verrichte onderzoek waarbij achtereenvolgens de aanleiding 
evenals de doelstelling, beschikbare onderzoeksgegevens, de gevolgde werkwijze en de 
onderzoekresultaten worden weergegeven. 
Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt het rapport afgesloten met de aan het onderzoek te 
verbinden conclusies en aanbevelingen. 
 
kwaliteitsborging: 
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2000. 
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu worden verricht onder het procescertificaat BRL SIKB 
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) conform de protocollen 2001 en 2002. Sigma 
Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het onderzoek en op 
geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken terrein. 
 
 
1.2  Aanleiding van het nader bodemonderzoek 
 
Aanleiding tot de uitvoering van dit nader onderzoek vormen de onderzoeksresultaten van een 
voorgaand op de locatie uitgevoerd verkennend bodemonderzoek.  
Op basis van de resultaten van het voorgaande bodemonderzoek is op de onderzoekslocatie o.a. t.p.v. 
een voormalige bovengrondse tank voor diesel in het grondwater een sterk verhoogd gehalte naftaleen 
(vluchtige aromaten) gemeten. In de ondergrond ter plaatse van de voormalige ondergrondse HBO-tank 
is minerale olie sterk verhoogd ten opzichte van de interventiewaarde gemeten. Ter plaatse van een 
monsterpunt in de meest noordelijke hoek van de onderzoekslocatie overschrijdt het gehalte 
DDT/DDD/DDE de interventiewaarde. 
 
 
1.3  Doel van het onderzoek 
 
Dit onderzoek heeft tot doel, inzicht te verkrijgen in de ernst en de omvang van de aangetoonde 
verontreinigingen t.p.v. de voormalige bovengrondse dieseltank, de voormalige ondergrondse HBO-tank 
en de noordelijke hoek van de onderzoekslocatie waarbij afbakening tot het achtergrondwaarde niveau 
wordt nagestreefd.  
In dit onderzoek wordt getracht uitsluitsel te geven of er in onderhavige geval sprake is van een “ernstig 
geval van bodemverontreiniging” in het kader van Wet Bodembescherming met een eventuele 
saneringsnoodzaak. 
Aan de hand van een risicobeoordeling kan de eventuele spoedeisendheid van de sanering worden 
bepaald. 
 
 
1.4  Opbouw van het rapport 
 
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 
• algemene gegevens en samenvatting verontreinigingsituatie, (hoofdstuk 2) 
• veldonderzoek, (hoofdstuk 3) 
• chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4) 
• conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5). 
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2 ALGEMENE GEGEVENS EN SAMENVATTING VERONTREINIGINGS SITUATIE 
 
 
In dit hoofdstuk worden de algemene gegevens betreffende de onderzoekslocatie weergegeven. 
Daarnaast wordt een samenvatting van de verontreinigingsituatie weergegeven. 
 
 
2.1  Algemene gegevens 
 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Singel nr. 49 te Wijk bij Duurstede (gemeente Wijk bij 
Duurstede). 
De onderzoekslocatie bevindt zich binnen de bebouwde kom van Wijk bij Duurstede. 
In de directe omgeving van de locatie bevinden zich woningen en een parkeerplaats/winkels binnen de 
bebouwde kom. 
De topografische ligging van de locatie is x-coördinaat 152,256 en y-coördinaat 442,829.  
De topografische ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1. 
 
De onderzoekslocatie betreft een deel van het perceel gelegen aan de Singel nr. 49 te Wijk bij 
Duurstede. 
De locatie ligt net buiten de oude kern van Wijk bij Duurstede en was tot circa 2006 in gebruik bij een 
bouwbedrijf. Op de locatie staan een werkplaats met kantoren en de helft van een opslagloods, welke 
zich tevens voor een deel op het terrein van Singel nr. 48 bevindt. Tussen de percelen Singel nr.48 en 
Singel nr. 49 bevindt  zich een asfaltverharding. Het overige buitenterrein is nagenoeg geheel verhard 
met klinkers. Aan de voorzijde van de locatie, ter plaatse van het hoofdgebouw, is het terrein verhard 
met grind.  
 
Het onderhavige nader onderzoek (fase 1) heeft zich gericht op het terreindeel ter plaatse van de 
voormalige ondergrondse HBO-tank, de voormalige bovengrondse dieseltank en de meest noordelijke 
hoek op het achterterrein waar op basis van het voorgaand onderzoek verontreiniging is aangetroffen 
(zie bijlage 2).  
 
bodemgebruik in het heden en verleden:   
• 1830-1855 boomgaard (topografische kaarten) 
• 1909 bouwvergunning voor de bouw van een woning (Singel nr. 48) en een stal 
• 1912 bouwvergunning veranderen van een deel van de boerderij tot pakhuis 
• 1949 bouwvergunning voor het oprichten van een hooitas 
• 1950 bouwvergunning voor het oprichten van een fruitkoelhuis (huidige werkplaats/kantoren  
 aannemersbedrijf) 
• 1981 Hinderwetvergunning voor de oprichting van een timmerwerkplaats 
• 1983 bouwvergunning voor het vernieuwen van de timmerwerkplaats 
• 2006 einde activiteiten 
 
In 1983 was het terrein ten noorden en ten oosten van de werkplaats in gebruik als boomgaard. Op 
basis van oude topografische kaarten (1930-1990) blijkt het achterterrein tot circa 1985 in gebruik te zijn 
geweest als boomgaard. 
 
In 1994 is de ondergrondse HBO-tank gereinigd. Na uit voering van een nader onderzoek waarbij geen 
verontreiniging is geconstateerd is de tank in 1996 alsnog afgevuld. 
 
Voor een meer uitvoerige beschrijving van het historisch bodemgebruik wordt verwezen naar het  
Voorgaande verkennend bodemonderzoek op de locatie (ref. CSO, 07.RJ028). 
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uitgevoerde bodemonderzoeken in het verleden:   
• In juni 2007 is door CSO Adviesbureau een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (ref. CS), 

07.RJ028). Uit het onderzoek is o.a. het volgende gebleken: 
 - Deellocatie A, voormalige ondergrondse HBO-tank: 
     In de zintuiglijk met olie verontreinigde ondergrond (0.4-0.8 m-mv) is het gehalte minerale olie sterk 

verhoogd. 
- Deellocatie D, voormalige bovengrondse dieseltank en opslag olievaten: 
In het grondwater overschrijden de concentraties arseen (zware metalen) en naftaleen (vluchtige 
aromaten) de interventiewaarde. 
- Deellocatie E, overig terrein 

 Na uitsplitsing van het mengmonster van de boringen 1, 6, 10 en 15 blijkt dat in de ondergrond van 
boring 6 in de meest noordelijke hoek van de onderzoekslocatie de gehalten DDT/DDD/DDE de 
interventiewaarde overschrijden. In de overige boringen wordt enkel de streefwaarde overschreden. 

 
 
2.1.1 Regionale geologie, bodemopbouw en geohydrologie 
 
De onderstaande gegevens zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland, blad 39-West Tiel 
(TNO-Dienst Grondwaterverkenning, 1977). 
 
De onderzoekslocatie is gesitueerd ter plaatse van de “Houtense Stroomruggen”. Het maaiveld bevindt 
zich op circa 4.0 m+NAP. De regionale bodemopbouw in de omgeving van de onderzoekslocatie is in 
tabel 2.1 geschematiseerd. 
 
 
Tabel 2.1  Regionale bodemopbouw 

Diepte t.o.v. NAP 

(meter) 

Geologische omschrijving Lithostratigrafie Bodemsoort 

+4 tot 0 deklaag (slecht doorlatend) Holoceen Klei, plaatselijk veen- 

en/of uiterst fijn 

zandhouden 

0 tot -37 eerste watervoerend pakket Formaties van 

Kreftenheije, Urk en 

Sterksel 

matig fijn tot uiterst grof 

zand, zwak slibhoudend 

>-37 eerste scheidende laag Formatie van Kedichem Matig slibhoudend uiterst 

fijn zand, leem 

 bovenste deel van het tweede 

watervoerend pakket 

Formatie van Harderwijk Matig fijn tot uiterst grof 

zand, zwak slibhoudend 
 
Het grondwater bevindt zich op een diepte van circa 2.0 m+NAP. Het grondwater in het eerste 
watervoerend pakket stroomt regionaal in noordwestelijke richting. Het eerste watervoerend pakket heeft 
een doorlaatvermogen (transmissiteit) van 1.000 tot 1.500 m2/dag 
 
De onderzoekslocatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. Het dichtsbijzijnde 
beschermingsgebied (waterwinning Cothen) bevindt zich op een afstand van circa 3 km noordwestelijk 
(stroomafwaarts) van de locatie. 
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2.2  Samenvatting verontreinigingssituatie 
 
In juni 2007 is door CSO Adviesbureau een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (ref. CS), 
07.RJ028). 
Uit het onderzoek is o.a. het volgende gebleken: 
 
Deellocatie A, voormalige ondergrondse HBO-tank  
 
grond  
 
ondergrond  
De ondergrond (0.4-0.8 m-mv) ter plaatse van de voormalige ondergrondse HBO-tank bevat een sterk 
verhoogd gehalte minerale olie 
 
grondwater  
Het grondwater t.p.v. de voormalige HBO-tank is niet onderzocht. Aangenomen wordt dat de 
verontreiniging niet in het grondwater voorkomt. 
 
Deellocatie D, voormalige bovengrondse dieseltank en opslag olievaten  
 
grond  
 
bovengrond  
In de zwak tot sterk puinhoudende bovengrond overschrijden de gehalten koper, kwik, zink (zware 
metalen), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie de streefwaarde. Tevens 
overschrijdt het EOX-gehalte de triggerwaarde voor nader onderzoek. Aangezien reeds twee analyses 
op OCB’s zijn uitgevoerd ter plaatse van deellocatie E, wordt aanvullend onderzoek niet noodzakelijk 
geacht. 
 
grondwater  
In het grondwater overschrijden de concentraties arseen (zware metalen) en naftaleen (vluchtige 
aromaten) de interventiewaarde. 
 
Deellocatie E, overig terrein  
 
grond  
 
ondergrond  
Na uitsplitsing van het mengmonster van de boringen 1, 6, 10 en 15 blijkt dat in de ondergrond van 
boring 6 in de meest noordelijke hoek van de onderzoekslocatie de gehalten DDT/DDD/DDE de 
interventiewaarde overschrijden. In de overige boringen wordt enkel de streefwaarde overschreden. 
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2.3  Opzet van het onderzoek  
 
Door middel van bodemverkenning en bemonstering van grond is getracht de omvang en/of de 
verspreiding van de geconstateerde verontreinigingen vast te stellen. 
 
Het nader milieukundig bodemonderzoek fase 1 heeft zich gericht op de verontreiniging met minerale 
olie t.p.v. de voormalige ondergrondse HBO-tank, de verontreiniging met arseen (zware metalen) en 
naftaleen (vluchtige aromaten) in het grondwater ter plaatse van de voormalige bovengrondse dieseltank 
en de verontreiniging met DDT/DDD/DDE in de ondergrond ter plaatse van boring 6 in de meest 
noordelijke hoek van de onderzoekslocatie. 
Naar verwachting hebben de aangetoonde verontreinigingen ter plaatse van de deellocaties een continu 
karakter. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de aangetroffen verontreinigingen in het verkennend 
onderzoek meerdere gevallen van bodemverontreiniging betreffen. De oorzaak van de verontreiniging 
hangt samen met de voormalige op- en overslag van brandstoffen op de locatie en het voormalig gebruik 
van bestrijdingsmiddelen ter plaatse van de boomgaard. 
Er wordt vanuit gegaan dat de verontreiniging ter plaatse van de voormalige tanks is ontstaan t.g.v. een 
plaatselijke bodembelasting. Naar verwachting is er in dit geval sprake van een concentratiegradiënt. 
 
De vermoedelijke schaalgrootte van de verontreiniging wordt in eerste instantie als kleinschalig 
ingeschat, i.c. de omvang van het sterk verontreinigde oppervlak (concentratie boven de 
interventiewaarde) bedraagt maximaal 100 m2.  
 
Ter plaatse van de voormalige boomgaard wordt uitgegaan dat de verontreiniging is veroorzaakt door 
directe bodembelastende handelingen (het gebruik van bestrijdingsmiddelen). M.b.t. het nader 
onderzoek wordt gekozen voor bemonsteringsvakken waarvan mengmonsters worden geanalyseerd. 
Teneinde meer inzicht te krijgen in de aard van de verontreiniging op de onderzoekslocatie is in eerste 
instantie gekozen voor een beperkt raster van circa 5 x 5 m. 
 
Het nader onderzoek fase 2 heeft zich gericht op verdere afperking van de verontreinigingen en een 
tijdens het nader onderzoek fase 1 aangetroffen verontreiniging met polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK). 
 
Het nader onderzoek is afgeleid van het protocol  nader onderzoek (SDU, Den Haag 1995, literatuur 11) 
evenals de richtlijn nader onderzoek deel 1 (SDU, Den Haag 1995, literatuur 12). 
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle geplaatste 
boringen geprojecteerd. 
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3 VELDONDERZOEK 
 
In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden 
de resultaten van het veldonderzoek weergegeven. 
 
 
3.1  Uitvoering van het veldonderzoek 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de 
VBK-protocollen 2001 en 2002 (veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). 
   
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle geplaatste 
boringen geprojecteerd. 
 
plaatsen van boringen en peilbuizen  
Het uitvoeren van de boringen en het nemen van grondmonsters tijdens fase 1 heeft plaatsgevonden op 
18 september 2009 (incl. bemonstering bestaande peilbuizen) en 22 oktober 2009.  
Het bemonsteren van het grondwater uit aanvullende peilbuizen is ruime tijd na plaatsing van de 
peilbuizen op 30 september 2009 uitgevoerd.  
 
Het uitvoeren van de boringen en het nemen van grondmonsters tijdens fase 2 heeft plaatsgevonden op 
24 maart 2010 (incl. bemonstering bestaande peilbuizen).  
Het bemonsteren van het grondwater uit aanvullende is ruime tijd na plaatsing van de peilbuizen op 18 
maart 2010 uitgevoerd.  
  
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door en onderleiding van dhr. M. van Wuykhuyse erkende en 
geregistreerde veldwerker/monsternemer van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. 
Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 6. 

Ten behoeve van de monsternemingsstrategie is gebruik gemaakt van de bestaande 
onderzoeksresultaten van het verkennend bodemonderzoek. 
De rasterafstanden van het meetnet zijn dusdanig gekozen dat de geschatte omvang van de 
verontreinigingen globaal binnen de rastervlakken valt. De gehanteerde rasterafstand bedraagt  
ca. 5 meter. 
 
In totaal zijn t.p.v. de onderzochte deellocaties vierenvijftig afperkende boringen geplaatst. Alle boringen 
zijn doorgezet tot ca. 2.0 meter beneden het maaiveld (m-mv). Ten behoeve van de horizontale 
afperking van de verontreiniging in het grondwater zijn zes boringen afgewerkt met een peilbuis met een 
filterstelling van ca. 2 tot 3 m-mv. (c1-filters). Ten behoeve van de verticale afperking in het grondwater 
is een boring afgewerkt met een peilbuis met een filterstelling van 4.3-4.8 m-mv. 
Alle boringen zijn uitgevoerd met behulp van een edelmanboor en geplaatst conform de eisen uit het 
VKB-protocol 2001. 
  
De geplaatste peilbuizen zijn opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.  
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het 
dat het filter dichtslibt. De c1-filters zijn snijdend gezet t.o.v. het grondwaterniveau. 
Boven de peilfilters bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei). 
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen. 
Peilbuizen zijn geplaatst conform de eisen uit het VKB-protocol 2001. 
 
De positionering van alle boringen en peilbuizen is weergegeven in bijlage 2. 
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monstername grond  
Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de 
korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.  
Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0.5 meter of per afwijkende 
bodemlaag bemonsterd. 
De grondmonsters zijn in het veld met behulp van de “olie op water proef” zintuiglijk onderzocht op de 
aanwezigheid van minerale olie. Tevens is gebruik gemaakt van een HC-meter voor het traceren van 
vluchtige verontreinigingen.  
De dikte en de kleurschakering van de oliefilm zijn indicatie voor de mate van verontreiniging.  
Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het VBK-protocol 2001. 
Grondmonsters waarbij zintuiglijk een brandstofgeur is waargenomen of ten behoeve van de verticale 
afperking zijn m.b.v. een steekbus genomen. In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de 
bemonsterde trajecten. 
 
Tabel 3.1 Steekbussen 
boring traject in m-mv 
D4 2.5-2.7 
D11 1.5-1.7 

 
 
monstername grondwater  
Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen zijn de peilbuizen, na plaatsing en voor 
monstername, grondig (drie maal inhoud peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de bemonstering is de 
grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten. 
Het grondwater is ruim een week na plaatsing van de peilbuizen bemonsterd. 
Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het VBK-protocol 2002. 
Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische 
geleidbaarheid (EGV) bepaald. 
 
afwijkingen 
Er is op de volgende kritieke punten afgeweken van het VKB-protocol 2002: 
 
In afwijking van VKB-protocol 2001 zijn bij analyses op vluchtige aromaten van zintuiglijk onverdachte 
grondmonsters mede door de aanwezigheid van puin/zandgrond (droog, grof zand) geen steekbussen 
gebruik. In dergelijke gevallen zijn de grondmonsters middels een luchtdicht folie geconserveerd. De 
monsters zijn tevens geconditioneerd op de dag van monstername door het laboratorium in behandeling 
genomen. De resultaten voor vluchtige aromaten moeten in onderhavige gevallen als indicatief worden 
beschouwd. 
 
 
3.2  Resultaten van het veldonderzoek 
 
Bodemopbouw  
De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen zijn 
grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 2. 
In tabel 3.2 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven. 
 
Tabel 3.2 Lokale bodemopbouw 
bodemlaag  
m-mv 

hoofdbestanddeel Toevoeging Kleur 

0.0-0.5 
0.5-1.0 
1.0-1.2 
1.2-2.3 
2.3-2.5 
2.5-4.8 

zand 
klei 
klei 
zand 
klei 
zand 

matig fijn, plaatselijk 1.5 m 
matig zandig, matig humeus 
matig zandig 
zeer grof, zwak grindig 
zwak zandig 
zeer grof, zwak grindig 

licht crème/bruin 
donkerbruin/zwart 
donker bruin 
licht geelbruin 
licht cremebruin 
licht grijsbruin 
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Zintuiglijke waarnemingen  
 
grond 
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen. 
De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3. 
De zintuiglijke waarnemingen van het bodemmateriaal zijn in tabel 3.3 beschreven. 
 
Tabel 3.3 Zintuiglijke waarnemingen grond 
Boring Diepte 

m-mv 
Einddiepte  
boring 

HC in 
ppm 

zintuiglijke waarnemingen 

4 
 
 
A1, A2 
A3 
A4, A5 
 
D1,D2 
D3 
 
D4 
 
 
 
D5 
D6 
D7 
D8 
 
D9 
D10 
D11 
 
 
D13 
 
 
D14 
 
D15,D17 
D16 
 
D18 
D19,D20 
 
6 + E1 
t/m E28 
 

0.5-1.0 
1.0-1.5 
1.5-2.0 
1.5-2.0 
1.0-1.5 
0.5-1.0 
 
0.5-1.0 
0.0-0.5 
0.5-1.0 
0.0-1.1 
1.1-1.6 
1.6-2.1 
2.1-2.7 
0.5-1.0 
0.7-1.2 
0.0-0.5 
0.7-1.5 
1.5-2.0 
1.5-2.0 
0.0-0.2 
0.1-0.5 
0.5-1.0 
1.0-1.5 
0.1-0.5 
0.5-1.0 
1.0-2.0 
0.1-0.5 
0.5-1.0 
0.1-0.5 
0.1-0.5 
0.5-1.5 
0.1-0.5 
0.1-1.0 
 
0.5-0.9 
0.9-1.2 
 

3.0 
 
 

3.0 
3.0 
2.5 

 
2.7 
2.7 

 
2.7 

 
 
 

4.8 
2.0 
2.0 
2.0 

 
2.6 
0.2 
2.0 

 
 

3.2 
 
 

1.0 
 

2.0 
2.0 

 
1.0 
1.5 

 
1.7 

0 
1 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
10 
4 
10 
1 
1 
 

zwakke HBO-geur, zwakke olie-/waterreactie 
matige HBO-geur, matige olie-waterreactie, zwak puinh. 
zwakke HBO-geur, zwakke olie-/waterreactie, zwak puinh. 
zwak puin- en koolhoudend 
zwak puinhoudend 
zwak puinhoudend 
 
zwak puinhoudend 
zwak puinhoudend, zwak asfalthoudend 
zwakke dieselgeur, zwakke olie-/waterreactie, zwak puinh. 
zwakke puinhoudend 
matige dieselgeur, matige olie-waterreactie 
zwakke dieselgeur, zwakke olie-waterreactie 
zwakke dieselgeur  
zwak puinhoudend 
zwak puinhoudend 
brokken puin 
zwak puinhoudend 
zwakke carbolineumgeur 
zwakke dieselgeur 
vast op puin 
sterke carbolineumgeur 
matige carbolineumgeur 
- 
sterke carbolineumgeur, zwak puinhoudend/asfalthoudend 
zwakke carbolineumgeur 
zwakke carbolineumgeur 
zwak puinhoudend 
zwakke carbolineumgeur 
zwak puinhoudend 
sterke carbolineumgeur, zwak puinhoudend/asfalthoud 
zwakke carbolineumgeur 
zwak puinhoudend, zwakke carbolineumgeur 
zwak puinhoudend 
 
zwak puinhoudend 
zwak puinhoudend, sporen puin, volledig puinhoudend 
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asbest 
Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest op het maaiveld, 
hierbij is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 
Het opgeboorde monstermateriaal (grond) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van 
asbesthoudend materiaal. Op basis van zintuiglijke waarnemingen is geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen.  
Opgemerkt dient te worden dat geen asbestanalyses van grond en/of puin e.d. hebben plaatsgevonden.  
Asbestanalyses maken geen deel uit van verkennend bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740. 
Opgemerkt wordt dat alle boringen zijn geplaatst met een 7 cm edelmanboor de trefkans op het 
aantreffen van asbesthoudend materiaal is hierdoor geringer dan onderzoek in het kader van de NEN-
5707. Tevens wordt opgemerkt dat de zintuiglijke beoordeling op asbest en de locatie-inspectie niet 
opgevat dient te worden als een onderzoek uitgevoerd op basis van NEN-5707 (asbestonderzoek in 
grond) en/of NEN-5897 (monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat). 
Alleen een asbestonderzoek volgens P2018 /NEN-5707 geeft meer zekerheid omtrent de aanwezigheid 
van asbest in de bodem. 
 
De chemische samenstelling van eventueel aanwezig verhardingsmateriaal is niet in dit onderzoek 
onderzocht.  
 
grondwater  
De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn in tabel 3.4 weergegeven. 
 
Tabel 3.4 veldwaarnemingen grondwater 
Peilbuis filtertraject 

m-mv 
grondwaterstand 
m-mv 

drijflaag  voorpompen 
liter 

pH 
 

geleidingsvermogen 
µS/cm 

Meting d.d. 18-09-2009 en 30-09-2009 
2 
4 
D1 
D2 
D3 
D4 
D5 

1.0-3.0 
2.0-3.0 
1.7-2.7 
1.7-2.7 
1.7-2.7 
1.7-2.7 
4.3-4.8 

1.75 
2.60 
1.75 
1.76 
1.80 
1.85 
1.76 

nee 
nee 
nee 
nee 
nee 
nee 
nee 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

6.8 
6.9 
6.9 
6.8 
6.8 
6.9 
6.9 

510 
630 
890 
750 
670 
900 
625 

Meting d.d. 24-02-2010 en 18-03-2010 
2 
4 
D2 
D3 
D4 
D5 
D11 

1.0-3.0 
2.0-3.0 
1.7-2.7 
1.7-2.7 
1.7-2.7 
4.3-4.8 
1.4-2.4 

1.55 
2.45 
1.56 
1.57 
1.60 
1.55 
1.55 

nee 
nee 
nee 
nee 
nee 
nee 
nee 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

6.9 
6.7 
6.8 
6.8 
6.8 
6.9 
6.8 

565 
615 
735 
590 
870 
605 
714 
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4 CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 
 
 
In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses 
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd  
 
Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde  
milieulaboratorium van SGS BV. 
 
 
4.1  Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek 
 
In onderstaande tabel 4.1 wordt de samenstelling van de grond(meng)monsters, grondwatermonsters, 
de monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven. 
 
 
Tabel 4.1 Analyseschema 
 
Monster boring  diepte (m-mv) zintuiglijke analysepakket  
code  nummers     waarneming  
 
grond  
 
ondergrond  
Locatie A, vm. ondergrondse tank 
1    4   1.0-1.5 m-mv  matig HBO  minerale olie/BTEXN 
2    4   1.5-2.0 m-mv  zwak HBO  minerale olie/BTEXN 
3    A2   1.5-2.0 m-mv  -   minerale olie/BTEXN 
4    A3+A4   1.5-2.0 m-mv  -   minerale olie/BTEXN 
 
Locatie D, vm. bovengrondse tank 
5    D4   1.1-1.6 m-mv  matig diesel  minerale olie/BTEXN 
6    D4   1.6-2.1 m-mv  zwak diesel  minerale olie/BTEXN 
6    D11   0.1-0.5 m-mv  sterk carbol.  PAK(10)+ minerale olie/BTEXN 
13    D11   0.5-1.0 m-mv  matig carbol.  PAK(10)+ minerale olie 
14    D11   1.0-1.5 m-mv  -   PAK(10)+ minerale olie 
15    D12   0.1-0.5 m-mv  -   PAK(10)+ minerale olie 
16    D19   0.0-0.5 m-mv  -   PAK(10)+ minerale olie 
17    D20   0.1-0.5 m-mv  -   PAK(10)+ minerale olie 
18    D7   1.1-0.5 m-mv  -   minerale olie 
19    D9   0.0-0.5 m-mv  -   PAK(10)+ minerale olie 
20    D9   1.0-1.5 m-mv  zwak oliefilm  minerale olie 
21    D5   0.0-0.5 m-mv  -   PAK(10)+ minerale olie 
22    D15   0.0-0.5 m-mv  -   PAK(10)+ minerale olie 
23    D16   0.0-0.5 m-mv  sterk carbol.  PAK(10)+ minerale olie 
 
 
Locatie E, overig terrein 
1    6   0.9-1.2 m-mv  -    organochloorverbindingen 
2    E1   0.5-0.9 m-mv  -     organochloorverbindingen 
3    E2   0.5-0.9 m-mv  -   organochloorverbindingen 
4    E3   0.5-0.9 m-mv  -   organochloorverbindingen 
5    E4   0.5-0.9 m-mv  -   organochloorverbindingen 
1    E5   0.5-0.9 m-mv  -   organochloorverbindingen 
2    E12   0.5-0.9 m-mv  -   organochloorverbindingen 
1    E11   0.5-0.9 m-mv  -   organochloorverbindingen 
2    E13   0.0-0.5 m-mv  -   organochloorverbindingen 
3    E14   0.5-0.9  m-mv  -   organochloorverbindingen 
4    E17   0.5-0.9 m-mv  -   organochloorverbindingen 
5    E20   0.5-0.9 m-mv  -   organochloorverbindingen 
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Tabel 4.1 Analyseschema 
 
Monster boring  diepte (m-mv) zintuiglijke analysepakket  
code  nummers     waarneming  
 
1    6   1.2-1.7 m-mv  -   organochloorverbindingen 
2    E6   0.5-0.9 m-mv  -   organochloorverbindingen 
3    E16   0.5-0.9 m-mv  -   organochloorverbindingen 
4    E16   0.9-1.2 m-mv  -   organochloorverbindingen 
5    E19   0.5-0.9 m-mv  -   organochloorverbindingen 
6    E22   0.5-0.9 m-mv  -   organochloorverbindingen 
7    E23*   1.0-1.5 m-mv  -   organochloorverbindingen 
8    E24   0.5-0.9 m-mv  -   organochloorverbindingen 
9    E25*   0.9-1.3 m-mv  -   organochloorverbindingen 
10    E26*   2.0-2.5 m-mv  -   organochloorverbindingen 
11    E28   0.5-0.9 m-mv  -   organochloorverbindingen 
12    E27   0.5-0.9 m-mv  -   organochloorverbindingen 
 
grondwater 
1    pb 2    1.0-3.0 m-mv  -   minerale olie/BTEXN+arseen  
1    pb 4    2.0-3.0 m-mv  -   minerale olie/BTEXN  
2    pb D2    1.7-2.7 m-mv  -   minerale olie/BTEXN  
3    pb D3    1.7-2.7 m-mv  -   minerale olie/BTEXN  
4    pb D4    1.7-2.7 m-mv  -   minerale olie/BTEXN  
5    pb D5    1.7-2.7 m-mv  -   minerale olie/BTEXN  
 
1    pb D2**   1.7-2.7 m-mv  -   minerale olie/BTEXN  
2    pb D3**   1.7-2.7 m-mv  -   minerale olie/BTEXN  
3    pb D4**   1.7-2.7 m-mv  -   minerale olie/BTEXN  
4    pb D5**   1.7-2.7 m-mv  -   minerale olie/BTEXN  
1    pb 2**   1.0-3.0 m-mv  -   minerale olie/BTEXN+arseen  
1    pb 4**    2.0-3.0 m-mv  -   minerale olie/BTEXN  
1    pb D11  1.4-2.4 m-mv  -   min. olie, BETX, PAK 
 
 
 
De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 
“conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 
Alle grond- en grondwatermonsters zijn volgens het accreditatieschema AS3000 geanalyseerd. 
 
*   De boringen zijn gesitueerd in de oprit naar de singel. Dit betreft een puin/zandbaan. De monsters betreffen het  
    voormalige maaiveld. 
** Herbemonstering i.v.m. opmerking luchtbellen op het certificaat van de eerste bemonstering 
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4.2  Toetsingscriteria grond en grondwater 
 
Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de 
analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;  
1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling 
 Bodemkwaliteit” (Staatscourant 247,20 december 2007) (literatuur 5) 
2)  de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering 2009”, 
 (Staatscourant 67,1 08 april 2009) (literatuur 6) 
  
De getalswaarde van de achtergrondwaarde- en interventiewaarden is voor bepaalde stoffen afhankelijk 
van de aangetroffen grondsoort en wordt berekend op basis van het lutum- en organische stof gehalte 
van de bodem. 
In het onderstaande worden de drie toetsingswaarden kort toegelicht. 
 
Achtergrondwaarde (AW-2000):  
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van 
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door 
lokale verontreinigingsbronnen. 
 
De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd 
op het onderzoek ‘Achtergrondwaarden 2000’. Hierin zijn gehalten vastgesteld van 
een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland. 
 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. 
Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging. 
 
Tussenwaarde:  
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+I)/2, hierna te noemen 
'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat er 
sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is. 
Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstig 
geval van bodemverontreiniging. 
 
Interventiewaarde:  
De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele eigenschappen 
die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. 
Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan  
25 m3 grond of 100 m3 grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot sanering.  
De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en de 
verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico’s). 
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu (onderzoek 
RIVM). 
 
Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen 
nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van 
stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse 
bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige situatie 
alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het milieu. 
 
In bijlage 5 is het wettelijk toetsingskader alsmede achtergrondinformatie over de rekenmethode van de 
toetsingswaarden voor grond en grondwater opgenomen. 
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4.3  Analyseresultaten  
 
In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters, 
gerelateerd aan toetsingswaarden, en weergegeven in tabelvorm.  
In hoofdstuk 5 worden de analyseresultaten geïnterpreteerd en wordt de milieuhygiënische kwaliteit van 
de bodem besproken.  
In bijlage 3 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van SGS BV opgenomen. 
 
4.3.1 Grond 
 
ondergrond (0.4-3.5 m-mv) 
In tabel 4.2 en 4.3 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde. 
 
Tabel 4.2 Resultaten chemische analyses grond gerelateerd aan de toetsingswaarde 
 
Deellocatie A, vm. ondergrondse HBO-tank 

Monsternummer 1   2   3   4     

Boring 4 4 A2 A3+A4   

bodemtraject (m-mv) 100-150 150-200 150-200 50-100  
bodemtype K K K Zs1  

zintuiglijke waarnemingen matig hbo zw. hbo - -  
           
 Organisch stof (gew % ds) 3   3   3   3     

 Lutum, deeltjes < 2 µm (%) 5,8   5,8   5,8   5,8     

 Droge stof gehalte (%) 86,4   81,7   80,6   88,1     

Aromatische stoffen                     

 benzeen   <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤   

 ethylbenzeen   <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤   

 tolueen   <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤   

 xylenen (som), incl. 0,7   <0,06 ≤ <0,06 ≤ <0,06 ≤ <0,06 ≤   

Overige stoffen                     

 minerale olie   4800 xxx 110 x 23 ≤ <20 ≤   

Beoordeling monster vlg. circulaire >I >A, < T <=A <=A  
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Vervolg tabel 4.2 
Deellocatie D, vm. bovengrondse dieseltank 

Monsternummer 5 6 6     

Boring D4 D4 D11       

bodemtraject (m-mv) 1.1-1.6 1.6-2.1 0.1-0.5     
bodemtype Zs1 Zs1 K     

zintuiglijke waarnemingen matig diesel licht diesel sterk carb.     
            
 Organisch stof (gew % ds) 2   2   4           

 Lutum, deeltjes < 2 µm (%) 1   1   5,4           

 Droge stof gehalte (%) 83,6   78   87,4           

Aromatische stoffen                       

 benzeen   <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤         

 ethylbenzeen   <0,02 ≤ <0,02 ≤ 3,4 x         

 tolueen   <0,02 ≤ <0,02 ≤ 0,17 x         

 xylenen (som), incl. 0,7   <0,06 ≤ <0,06 ≤ 9 xxx         

Polycyclische Aromatische koolwatersyoffen   

PAK(10)     760 xxx     

Overige stoffen                       

 minerale olie   2100 xxx <20 ≤ 4800 xxx          

Beoordeling monster vlg. circulaire >I <=A  >I     
Monsternummer 13  14  15  16  17  

Boring D11  D11   D12   D19  D20  

bodemtraject (m-mv) 0.5-1.1 1.6-2.1 0.1-0.5 0.1-0.5 0.1-0.5 
bodemtype K K K K K 

zintuiglijke waarnemingen matig carbol. - - - - 

 Organisch stof (gew % ds) 4   4   4   4   4   

 Lutum, deeltjes < 2 µm (%) 5,4   5,4   5,4   5,4   5,4   

 Droge stof gehalte (%) 81,7   81,7   88,8   86,8   85,5   

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)               

 PAK (som 10), incl. 0,7  10 x 3 x 0,98 ≤ 3,3 x 2,2 x 

Overige stoffen                       

 minerale olie   49 ≤ 20 ≤ <20 ≤ 50 ≤ 150 x 

Beoordeling monster vlg. circulaire >A, < T >A, < T <=A >A, < T >A, < T 

Monsternummer 18   19   20   21   22   

Boring D7  D9  D9  D5  D15  

bodemtraject (m-mv) 1.1-1.5 0-0.5 1.0-1.5 0.5-1.0 1.0-1.5 
bodemtype K K Z K K 

zintuiglijke waarnemingen      

 Organisch stof (gew % ds) 2   4   2   4   4   

 Lutum, deeltjes < 2 µm (%) 5,4   5,4   2   5,4   5,4   

 Droge stof gehalte (%) 82,8   79,6   90,3   76,7   80,7   

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)   

 PAK (som 10), incl. 0,7      0,42 ≤     2,4 x 1,1 ≤ 

Overige stoffen                       

 minerale olie   <20 ≤ <20 ≤ <20 ≤ 160 x 42 ≤ 

Beoordeling monster vlg. circulaire <=A <=A <=A >A, < T <=A 

Monsternummer 11                   

Boring D16               

bodemtraject (m-mv) 0.1-0.5         
bodemtype K         

zintuiglijke waarnemingen sterk carbol.          

 Organisch stof (gew % ds) 4                   

 Lutum, deeltjes < 2 µm (%) 5,2                   

 Droge stof gehalte (%) 80,6                   

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)               

 PAK (som 10), incl. 0,7  11 x                 

Overige stoffen                       

 minerale olie   60 ≤                 

Beoordeling monster vlg. circulaire >A, < T         
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Vervolg tabel 4.2 
Deellocatie E, overig terrein  
Monsternummer 1   2   3   4   5   

Boring 6 E1 E2 E3 E4 

bodemtraject (m-mv) 0.9-1.2 0.5-0.9 0.5-0.9 0.5-0.9 0.5-0.9 
bodemtype K K K K K 
            
 Organisch stof (gew % ds) 4   4   4   4   4   

 Lutum, deeltjes < 2 µm (%) 5,4   5,4   5,4   5,4   5,4   

 Droge stof gehalte (%) 86,1   82,2   81,2   83,4   84,3   

Gechloreerde koolwaterstoffen                       

- polychloorbifenylen (PCB’s)                          

 PCB’s (som 7), incl. 0,7 0,0049 ≤ 0,018 x 0,0096 x 0,032 x 0,014 x 

 Bestrijdingsmiddelen                       

- organochloorbestrijdingsmiddelen                   

 chloordaan (som), incl. 0,7 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 

 DDT (som)  , incl. 0,7  0,26 x 2 xxx 0,13 x 0,22 x 0,68 xxx 

 DDE (som)  , incl. 0,7 0,42 xx 0,61 xx 0,14 x 0,065 x 0,086 x 

 DDD (som) , incl. 0,7 0,94 x 1,6 x 0,69 x 1 x 0,88 x 

 aldrin <0,001   <0,001   <0,001   <0,001   <0,001   

 al-, diel- en endrin, incl. 0,7 0,0072 x 0,019 x 0,03 x 0,035 x 0,03 x 

 α-endosulfan  <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x 

 α-HCH  <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x 

 β-HCH <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x 

 γ-HCH (lindaan) <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ 

 heptachloor <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x 

 heptachloorepoxide (som), incl. 0,7 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 

 hexachloorbutadieen <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ 

Beoordeling monster vlg. circulaire >T, <I >I >A, < T >A, < T >I 

Monsternummer 1   2   1   2   3   

Boring E5 E12 E11 E13 E14 

bodemtraject (m-mv) 0.5-0.9 0.5-0.9 0.5-0.9 0.0-0.5 0.5-0.9 
bodemtype K K K K K 
            
 Organisch stof (gew % ds) 4   4  4   4   4  

 Lutum, deeltjes < 2 µm (%) 5,2   5,2  5,4   5,4   5,4  

 Droge stof gehalte (%) 80,4   81  80,7   87,3   80  

 Bestrijdingsmiddelen                       

- organochloorbestrijdingsmiddelen                   

 chloordaan (som), incl. 0,7 0,0072 x 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0036 x 

 DDT (som)  , incl. 0,7  0,78 xxx 0,35 x 0,058 ≤ 0,15 x 0,9 xxx 

 DDE (som)  , incl. 0,7 4,8 xxx 3,3 xxx 0,068 x 0,2 x 1,7 xxx 

 DDD (som) , incl. 0,7 16 xxx 6,7 x 0,0075 ≤ 0,044 x 2 x 

 aldrin <0,001   <0,001   <0,001   <0,001   <0,001   

 al-, diel- en endrin, incl. 0,7 0,2 x 0,097 x 0,0028 x 0,0039 x 0,019 x 

 α-endosulfan  0,006 x 0,0044 x <0,001 x <0,001 x 0,0013 x 

 α-HCH  <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x 

 β-HCH <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ 

 γ-HCH (lindaan) <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x 

 heptachloor <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ 

 heptachloorepoxide (som), incl. 0,7 0,0052 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 

 hexachloorbutadieen <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ 

Beoordeling monster vlg. circulaire >I >I >A, < T >A, < T >I 
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Vervolg tabel 4.2 
Monsternummer 4   5          

Boring E17 E20    

bodemtraject (m-mv) 0.5-0.9 0.5-0.9    
bodemtype K K    
         
 Organisch stof (gew % ds) 4   4        

 Lutum, deeltjes < 2 µm (%) 5,4   5,4        

 Droge stof gehalte (%) 80,4   81        

 Bestrijdingsmiddelen                  

- organochloorbestrijdingsmiddelen              

 chloordaan (som), incl. 0,7 0,0064 x 0,007 x       

 DDT (som)  , incl. 0,7  0,61 xx 0,18 x       

 DDE (som)  , incl. 0,7 2,4 xxx 0,48 x       

 DDD (som) , incl. 0,7 13 xx 5,1 x       

 aldrin <0,001   <0,001         

 al-, diel- en endrin, incl. 0,7 0,15 x 0,12 x       

 α-endosulfan  <0,001 x <0,001 x       

 α-HCH  <0,001 x <0,001 x       

 β-HCH <0,001 ≤ <0,001 ≤       

 γ-HCH (lindaan) <0,001 x <0,001 x       

 heptachloor <0,001 ≤ <0,001 ≤       

 heptachloorepoxide (som), incl. 0,7 0,0028 ≤ 0,0028 ≤       

 hexachloorbutadieen <0,001 ≤ <0,001 ≤       

Beoordeling monster vlg. circulaire >I >A, < T    

Monsternummer 1   2   3  4  5   

Boring 6 E6 E16 E16 E19 

bodemtraject (m-mv) 1.2-1.7 0.5-0.9 0.5-0.9 0.9-1.2 0.5-0.9 
bodemtype Zs3 K K K K 
            
 Organisch stof (gew % ds) 2   4   4   4   4   

 Lutum, deeltjes < 2 µm (%) 2   5,4   5,4   5,4   5,4   

 Droge stof gehalte (%) 87,9   83   82,6   84,5   83,3   

 Bestrijdingsmiddelen                       

- organochloorbestrijdingsmiddelen                   

 chloordaan (som), incl. 0,7 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 

 DDT (som)  , incl. 0,7  0,0014 ≤ 0,11 x 0,88 xxx 0,0022 ≤ 0,19 x 

 DDE (som)  , incl. 0,7 0,09 x 2,1 xxx 1,9 xxx 0,3 x 1,8 xxx 

 DDD (som) , incl. 0,7 0,049 x 3,2 x 3,7 x 0,12 x 3,1 x 

 aldrin <0,001   <0,001   <0,001   <0,001   <0,001   

 al-, diel- en endrin, incl. 0,7 0,0028 ≤ 0,12 x 0,17 x 0,0051 ≤ 0,14 x 

 α-endosulfan  <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x 

 α-HCH  <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x 

 β-HCH <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x 

 γ-HCH (lindaan) <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ 

 heptachloor <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x 

 heptachloorepoxide (som), incl. 0,7 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 

 hexachloorbutadieen <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ 

Beoordeling monster vlg. circulaire >A, < T >I >I >A, < T >I 
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Vervolg tabel 4.2 
Monsternummer 6   7   8  9  10   

Boring E22 E23 E24 E25 E26 

bodemtraject (m-mv) 0.5-0.9 1.0-1.5 0.5-0.9 0.9-1.3 2.0-2.5 
bodemtype K K K K K 
            
 Organisch stof (gew % ds) 4   4   4   4   4   

 Lutum, deeltjes < 2 µm (%) 5,4   5,4   5,4   5,4   5,4   

 Droge stof gehalte (%) 80,7   80   79,8   78,7   77,7   

 Bestrijdingsmiddelen                       

- organochloorbestrijdingsmiddelen                   

 chloordaan (som), incl. 0,7 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 

 DDT (som)  , incl. 0,7  0,046 ≤ 0,011 ≤ 0,017 ≤ 0,0026 ≤ 0,0051 ≤ 

 DDE (som)  , incl. 0,7 1,3 xxx 0,064 x 0,023 ≤ 0,05 x 0,012 ≤ 

 DDD (som) , incl. 0,7 1,2 x 0,044 x 0,03 x 0,013 x 0,0051 ≤ 

 aldrin <0,001   <0,001   <0,001   <0,001   <0,001   

 al-, diel- en endrin, incl. 0,7 0,035 x 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 

 α-endosulfan  <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x 

 α-HCH  <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x 

 β-HCH <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x 

 γ-HCH (lindaan) <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ 

 heptachloor <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x <0,001 x 

 heptachloorepoxide (som), incl. 0,7 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 0,0028 ≤ 

 hexachloorbutadieen <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ <0,001 ≤ 

Beoordeling monster vlg. circulaire >I >A, < T >A, < T >A, < T <A 

Monsternummer 11   12         

Boring E28  E27        

bodemtraject (m-mv) 0.5-0.9 0.5-0.9    
bodemtype K K    
         
 Organisch stof (gew % ds) 4   4               

 Lutum, deeltjes < 2 µm (%) 5,4   5,4               

 Droge stof gehalte (%) 80,9   79,3               

 Bestrijdingsmiddelen                       

- organochloorbestrijdingsmiddelen                   

 chloordaan (som), incl. 0,7 0,0028 ≤ 0,0028 ≤             

 DDT (som)  , incl. 0,7  0,002 ≤ 0,11 x             

 DDE (som)  , incl. 0,7 0,029 ≤ 0,21 x             

 DDD (som) , incl. 0,7 0,032 x 0,045 x             

 aldrin <0,001   <0,001               

 al-, diel- en endrin, incl. 0,7 0,0032 x 0,0028 x             

 α-endosulfan  <0,001 x <0,001 x             

 α-HCH  <0,001 x <0,001 x             

 β-HCH <0,001 ≤ <0,001 ≤             

 γ-HCH (lindaan) <0,001 x <0,001 x             

 heptachloor <0,001 ≤ <0,001 ≤             

 heptachloorepoxide (som), incl. 0,7 0,0028 ≤ 0,0028 ≤             

 hexachloorbutadieen <0,001 ≤ <0,001 ≤             

Beoordeling monster vlg. circulaire >A, < T >A, < T       

 
Toelichting bij de tabel: 

Legenda:         
Individuele beoordeling van analyseparameter vlg. Circulaire bodemsanering 
≤       :  meetwaarde gelijk of kleiner dan achtergrondwaarde (resp. rapportagegrens)  
x        :  meetwaarde groter dan achtergrondwaarde (resp rapportagegrens) 
xx      :  meetwaarde groter dan tussenwaarde 
xxx    :  meetwaarde groter dan interventiewaarde 
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tabel 4.3: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de WBB (mg/kg d.s.)  
Toetsingswaarden (mg/kgds) gecorrigeerd naar  L=5,8 en H=3 

monsternr. 1 A T I 

Aromatische stoffen        

 benzeen   0,06 0,2 0,33 

 ethylbenzeen   0,06 17 33 

 tolueen   0,06 4,8 9,6 

 xylenen (som)   0,14 2,6 5,1 

Overige stoffen         

 minerale olie   57 780 1500 
 

Toetsingswaarden (mg/kgds) gecorrigeerd naar  L=2 en H=2 
monsternr. 5 A T I 

Aromatische stoffen        

 benzeen   0,04 0,13 0,22 

 ethylbenzeen   0,04 11 22 

 tolueen   0,04 3,2 6,4 

 xylenen (som)   0,09 1,7 3,4 

Overige stoffen         

 minerale olie   38 520 1000 
 

Toetsingswaarden (mg/kgds) gecorrigeerd naar  L=5,4 en H=4 
monsternr. 13 A T I 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)     

 PAK’s totaal (som 10), incl. 0,7  1,5 21 40 

Overige stoffen         

 minerale olie   76 1000 2000 
 
 

Toetsingswaarden (mg/kgds) gecorrigeerd naar  L=5,2 en H=4 
monsternr. 1 A T I 

 Bestrijdingsmiddelen         

- organochloorbestrijdingsmiddelen     

 chloordaan (som) 0,0008 0,8 1,6 

 DDT (som)  , incl. 0,7  0,08 0,38 0,68 

 DDE (som)  , incl. 0,7 0,04 0,48 0,92 

 DDD (som) , incl. 0,7 0,008 6,8 14 

 al-, diel- en endrin, incl. 0,7 0,006 0,8 1,6 

 α-endosulfan  0,00036 0,8 1,6 

 α-HCH  0,0004 3,4 6,8 

 β-HCH 0,0008 0,32 0,64 

 γ-HCH (lindaan) 0,0012 0,24 0,48 

 heptachloor 0,00028 0,8 1,6 

 heptachloorepoxide (som) 0,0008 0,8 1,6 

 hexachloorbutadieen 0,0012     
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Toetsingswaarden (mg/kgds) gecorrigeerd naar  L=2 en H=2 

monsternr. 1 A T I 

 Bestrijdingsmiddelen         

- organochloorbestrijdingsmiddelen     

 chloordaan (som) 0,0004 0,4 0,8 

 DDT (som)  , incl. 0,7  0,04 0,19 0,34 

 DDE (som)  , incl. 0,7 0,02 0,24 0,46 

 DDD (som) , incl. 0,7 0,004 3,4 6,8 

 al-, diel- en endrin, incl. 0,7 0,003 0,4 0,8 

 α-endosulfan  0,00018 0,4 0,8 

 α-HCH  0,0002 1,7 3,4 

 β-HCH 0,0004 0,16 0,32 

 γ-HCH (lindaan) 0,0006 0,12 0,24 

 heptachloor 0,00014 0,4 0,8 

 heptachloorepoxide (som) 0,0004 0,4 0,8 

 hexachloorbutadieen 0,0006     
Toelichting bij de tabel:  
 
De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en 
humuswaarden. In bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek. 
Gehalten lutum en humus kleiner dan 2% worden berekend als 2%. 
 
AW = Achtergrondwaarde zoals vermeld in de Regeling Bodemkwaliteit 
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
 
 
Interpretatie grond  
 
Deellocatie A, voormalige ondergrondse HBO-tank 
In het zintuiglijk matig verontreinigde grondmonster van boring 4 (monstercode 1, traject 1.0-1.5 m-mv) 
is minerale olie sterk verhoogd t.o.v. de interventiewaarde gemeten. In het zintuiglijk zwak verontreinigde 
grondmonster van boring 4 (monstercode 2, traject 1.5-2.0 m-mv) is minerale olie licht verhoogd ten 
opzichte van de achtergrondwaarde gemeten.  
 
In de onderzochte trajecten van de afperkende boringen (boring A2, traject 1.5-2.0 m-mv en boring 
A3+A4, traject 0.5-1.0 m-mv) is minerale olie en/of vluchtige aromaten niet verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde gemeten. 
 
Deellocatie D, voormalige bovengrondse dieseltank 
In het zintuiglijk matig met diesel verontreinigde grondmonster van boring D4 (monstercode 5, traject 
1.1-1.6 m-mv) is minerale olie sterk verhoogd t.o.v. de interventiewaarde gemeten. In het zintuiglijk licht 
verontreinigde grondmonster van boring D4 (monstercode 6, traject 1.6-2.1 m-mv) is minerale olie niet 
verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde gemeten. 
 
In de afperkende boringen D7, D9 en D15 (traject 1.0-1.5 m-mv) is minerale olie niet verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde gemeten. 
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In  het zintuiglijk sterk met carbolineum verontreinigde grondmonster van boring D11(monstercode 6, 
traject 0.1-0.5 m-mv) zijn minerale olie, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en xylenen 
(vluchtige aromaten) verhoogd t.o.v. de interventiewaarde en ethylbenzeen en tolueen (vluchtige 
aromaten) licht verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde gemeten. In het zintuiglijk als matig verontreinigde 
grondmonster van boring D11 (monstercode 13, traject 0,5-1,1) is polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK) licht verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde gemeten. In het traject van 1.6-2.1 
m-mv (monstercode 14, zintuiglijk geen waarnemingen) is polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK) licht verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde gemeten.  
 
In het zintuiglijk als sterk met carbolineum verontreinigde grondmonster van boring D16  (monstercode 
11, traject 0.1-0.5 m-mv) is polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) licht verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde gemeten.  
 
In de afperkende boringen (D5, D9, D12, D19 en D20, traject 0-0.5 m-mv) zijn geen tot lichte 
verhogingen polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en/of minerale olie gemeten. 
 
 
Deellocatie E, overig terrein 
In het ondergrondmonster van boring 6 (monstercode 1, traject 0.9-1.2 m-mv) is de som DDE matig 
verhoogd t.o.v. de tussenwaarde gemeten. Tevens is de som DDD, DDT en de som aldrin/dieldrin/endrin 
licht verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde gemeten. In het onderliggend traject van boring 6 
(monstercode 1, traject 1.2-1.7 m-mv) is de som DDE en de som DDD licht verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde gemeten. 
 
In het ondergrondmonster van boring E1 (monstercode 2, traject 0.5-1.0 m-mv) is de som DDT sterk 
verhoogd t.o.v. de interventiewaarde gemeten. Tevens is de som DDE matig verhoogd t.o.v. de 
tussenwaarde en de som DDD, de som aldrin/dieldrin/endrin  en de som PCB’s licht verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde gemeten. 
 
In het ondergrondmonster van boring E2 en E3 (monstercode 3 en 4, traject 0.5-0.9 m-mv) is de som 
DDT, DDD, DDE,  PCB’s  en aldrin/dieldrin/endrin licht verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde gemeten. 
 
In het ondergrondmonster van boring E4 (monstercode 5, traject 0.5-0.9 m-mv) is de som DDT sterk 
verhoogd t.o.v. de interventiewaarde gemeten. Tevens is de som DDD, DDE, PCB’s en 
aldrin/dieldrin/endrin licht verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde gemeten. 
 
In het ondergrondmonster E5 (monstercode 1, traject 0.5-0.9 m-mv) is de som DDT, DDE, DDD sterk 
verhoogd t.o.v. de interventiewaarde gemeten. Tevens is de som aldrin/dieldrin/endrin en chloordaan 
licht verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde gemeten. 
 
In het ondergrondmonster E12 (monstercode 2, traject 0.5-0.9 m-mv) is de som DDT, DDE en DDD 
sterk verhoogd t.o.v. de interventiewaarde gemeten. Tevens is de som aldrin/dieldrin/endrin, chloordaan 
en heptachloorepoxide licht verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde gemeten. 
 
In het ondergrondmonster E11 (monstercode 1, traject 0.5-0.9 m-mv) is de som DDE licht verhoogd 
t.o.v. de achtergrondwaarde gemeten. 
 
In het bovengrondmonster E13 (monstercode 2, traject 0-0.5 m-mv) is de som DDT, DDE en DDD licht 
verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde gemeten. 
 
In het ondergrondmonster E14 (monstercode 3, traject 0.5-0.9 m-mv) is de som DDT, DDE en DDD 
sterk verhoogd t.o.v. de interventiewaarde gemeten. Tevens is de som aldrin/dieldrin/endrin en 
chloordaan licht verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde gemeten. 
 
In het ondergrondmonster E17 (monstercode 4, traject 0.5-0.9 m-mv) is de som DDE sterk verhoogd 
t.o.v. de interventiewaarde, de som DDT en DDD verhoogd t.o.v. de tussenwaarde en de som 
aldrin/dieldrin/endrin en chloordaan licht verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde gemeten. 
 
In het ondergrondmonster E20 (monstercode 5, traject 0.5-0.9 m-mv) is de som DDT, DDE en DDD en 
aldrin/dieldrin/endrin licht verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde gemeten. 
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In de ondergrondmonsters E6, E16, E19 en E22  (monstercode 2, 3, 5 en 6, traject 0.5-0.9 m-mv) is de 
som DDE sterk verhoogd t.o.v. de interventiewaarde gemeten. Tevens bevatten de onderzochte 
grondmonsters licht tot sterke verhogingen van de som aldrin/dieldrin/endrin, de som DDD en de som 
DDE. 
 
In het onderliggend traject van boring E16 (monstercode 4, traject 0.9-1.2 m-mv) is de som DDE, DDD 
en aldrin/dieldrin/endrin licht verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde gemeten. 
 
In het ondergrondmonsters E23, E24, E25, E27 en E28 (monstercode 7, 8, 9, 11 en 12 traject 0.5-0.9 m-
mv resp. 1.0-1.5 en 2.0-2.5) is de som DDE en/of de som DDD licht verhoogd t.o.v. de streefwaarde 
gemeten. Opgemerkt wordt dat het terrein richting de Singel circa 3-3.5 m hoger ligt dan het 
achterliggend deel. De onderzochte trajecten van de boringen E23 en E26 betreft het voormalige 
maaiveld.  
 
In het ondergrondmonster E26 is geen van de onderzochte componenten verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde gemeten. 
 
 
Opmerking ten aanzien van de toetsing van organochloorverbindingen: 
Opgemerkt wordt dat de gehalten aan individuele organochloorverbindingen in een aantal gevallen hoger 
is dan de vastgestelde achtergrondwaarde. De gerapporteerde waarde betreft de rapportagegrens zoals 
voorgeschreven in de AS3000.  
 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de voorgeschreven rapportagegrens van AS3000 ligt 
mag, conform de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Staatscourant nr. 122, 27 juni 2008), voor de 
betreffende parameter van uit worden gegaan dat wordt voldaan aan de achtergrondwaarde (AW2000). 
Concreet betekent dit in onderhavig geval dat de individuele organochloorverbindingen, en hiermee de 
som, voldoet aan de AW 2000”. 
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4.3.2 Grondwater 
 
Afperking streef- en interventiewaarde-contour  in horizontale- en verticale richting 
In tabel 4.4 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde.  
 
Tabel 4.4  Resultaten chemische analyses grondwater gerelateerd aan de toetsingswaarde 
 Deellocatie A, vm. ondergrondse HBO-tank                 
 Monsternummer 1   6             
 Peilbuisnr.   4  4              
 Filtertraject in m-mv  2.0-3.0  2.0-3.0        toetsingswaarden    
             S T I  r_grens  
 Aromatische 
stoffen  (µg/l)                            

 benzeen   <0,2 ≤ <0,2 ≤              0,2 15,1 30   0,2 

 Ethylbenzeen   <0,3 ≤ <0,2 ≤              4 77 150   4 

 tolueen   <0,3 ≤ <0,2 ≤              7 503,5 1000   7 

 xylenen (som) x 0,7  0,21 ≤ 0,21 ≤              0,2 35,1 70   0,21 

 Naftaleen <0,05 ≤ <0,05 ≤              0,01 35,0 70   0,05 
 Overige stoffen  
(µg/l)                               

 minerale olie   <100 ≤ <100  ≤               50 325 600  100 
Deellocatie D , vm. bovengrondse dieseltank 

Monsternummer 2   3   4   5   1       
Peilbuisnr.   D2 D3  D4  D5  2         
Filtertraject in m-mv  1.7-2.7 1.7-2.7  1.7-2.7  4.3-4.8  1.0-3.0   toetsingswaarden    
            S T I  r_grens  
 Metalen (µg/l )                             

 arseen (As)                   <10 ≤  10 35 60  10 
 Aromatische  
 stoffen  (µg/l)                            

 benzeen   <0,2 ≤ <0,2 ≤ <0,2 ≤ <0,2 ≤ <0,2 ≤  0,2 15,1 30   0,2 

 ethylbenzeen   <0,3 ≤ <0,3 ≤ <0,3 ≤ <0,3 ≤ <0,3 ≤  4 77 150   4 

 tolueen   <0,3 ≤ <0,3 ≤ <0,3 ≤ <0,3 ≤ <0,3 ≤  7 503,5 1000   7 

 xylenen (som) x 0,7  0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤  0,2 35,1 70   0,21 

 naftaleen <0,05 ≤ 1,1 x 0,094 x <0,05 ≤ <0,05 ≤  0,01 35,005 70   0,05 
 Overige stoffen  
(µg/l)                               

 minerale olie   <100 ≤ <100 ≤ 130 x <100 ≤ <100 ≤  50 325 600  100 
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Vervolg tabel 4.4  
Monsternummer 1   2   3   4   5         
 Peilbuisnr.  D2 D3  D4  D5  2         
 Filtertraject in m-mv  1.7-2.7 1.7-2.7  1.7-2.7  4.3-4.8  1.0-3.0   toetsingswaarden    
             S T I  r_grens 
 Metalen (µg/l )                             

 arseen (As)                   16 x  10 35 60  10 
 Aromatische  
 stoffen  (µg/l)                            

 benzeen   <0,2 ≤ <0,2 ≤ <0,2 ≤ <0,2 ≤ <0,2 ≤  0,2 15,1 30   0,2 

 ethylbenzeen   <0,2 ≤ <0,2 ≤ <0,2 ≤ <0,2 ≤ <0,2 ≤  4 77 150   0,2 

 tolueen   <0,2 ≤ <0,2 ≤ <0,2 ≤ <0,2 ≤ <0,2 ≤  7 503,5 1000   0,2 

 xylenen (som) x 0,7  0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤  0,2 35,1 70   0,21 

 naftaleen 0,1 x 0,17 x <0,05 ≤ <0,05 ≤ <0,05 ≤  0,01 35,005 70   0,05 

 Overige stoffen  (µg/l)         

 minerale olie   <100 ≤ <100 ≤ <100 ≤ <100 ≤ <100 ≤  50 325 600  100 
 

toelichting bij de tabel: 
≤     : kleiner of gelijk aan streefwaarde (of rapportagegrens); 
>     : groter dan AW, er is geen interventiewaarde vastgesteld; 
x     : kleiner dan tussenwaarde [0.5*(SW+IW)] / SW < conc. < TW; 
xx   : kleiner dan interventiewaarde / TW ≤ conc. < IW; 
xxx : gelijk of groter dan Interventiewaarde; 
 

Monsternummer 1                       
 Peilbuisnr.  D11              
 Filtertraject in m-mv 1.4-2.4         toetsingswaarden   
          S T I  r_grens 

 Aromatische stoffen 
 (µg/l)                       

  

 benzeen   <0,2 ≤                0,2 15,1 30  0,2 

 ethylbenzeen   0,53 ≤                4 77 150  0,2 

 tolueen   <0,2 ≤                7 503,5 1000  0,2 

 xylenen (som) x 0,7  2,7 x                0,2 35,1 70  0,21 

 naftaleen                    0,01 35,005 70  0,05 

 Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK ) 

 naftaleen   4,4 x                  0,01 35,005 70  0,05 

 fenantreen   0,61 x                  0,003 2,5015 5  0,01 

 antraceen   0,64 x                  0,0007 2,5004 5  0,01 

 fluorantheen   0,18 x                  0,003 0,5015 1  0,02 

 chryseen   <0,1 x                  0,003 0,1015 0,2  0,02 

 benzo(a)antraceen   <0,1 x                  0,0001 0,2501 0,5  0,02 

 benzo(a)pyreen   <0,1 x                  0,0005 0,0253 0,05  0,02 

 benzo(k)fluorantheen  <0,1 x                  0,0004 0,0252 0,05  0,01 

indeno(1,2,3cd)pyreen  <0,1 x                  0,0004 0,0252 0,05  0,02 

 benzo(ghi)peryleen   <0,1 x                  0,0003 0,0252 0,05  0,05 

 Overige stoffen  (µg/l)        

 minerale olie   360 xx                50 325 600  100 
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Interpretatie grondwater  
 
Deellocatie A, voormalig ondergrondse HBO-tank 
In het grondwatermonster uit peilbuis 4 is zowel tijdens de eerste bemonstering als tijdens de 
herbemonstering voor de onderzochte componenten minerale olie en vluchtige aromaten geen 
overschrijding gemeten van de streefwaarde. 
 
Deellocatie D, voormalig bovengrondse dieseltank 
In de grondwatermonsters uit de peilbuizen 2, D2, D3 en D5 is voor de onderzochte componenten 
minerale olie, vluchtige aromaten en/of arseen (zware metalen) geen overschrijding gemeten van de 
streefwaarde.  
In het grondwatermonster uit peilbuis D4 is minerale olie en naftaleen (vluchtige aromaten) licht 
verhoogd t.o.v. de streefwaarde gemeten. 
 
In verband met de aanwezigheid van luchtbelletjes in de watermonsters is een herbemonstering 
uitgevoerd. In het onderzochte grondwatermonster van peilbuis D2 en D3 is naftaleen licht verhoogd 
t.o.v. de streefwaarde gemeten. In het grondwatermonster uit peilbuis 2 is arseen licht verhoogd t.o.v. de 
streefwaarde gemeten. In de overige grondwatermonster (peilbuis D4 en D5) zijn geen van de 
onderzochte componenten verhoogd t.o.v. de streefwaarde gemeten.  
 
In het grondwatermonster uit peilbuis D11 is minerale olie matig verhoogd t.o.v. de tussenwaarde en 
xylenen (vluchtige aromaten), naftaleen, fenanthreen, antraceen en fluorantheen (polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK) licht verhoogd t.o.v. de streefwaarde gemeten.  
 
Opmerking ten aanzien van de toetsing van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK): 
Opgemerkt wordt dat de gehalten aan individuele polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in 
een aantal gevallen hoger is dan de vastgestelde achtergrondwaarde. De gerapporteerde waarde betreft 
de rapportagegrens zoals voorgeschreven in de AS3000.  
 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de voorgeschreven rapportagegrens van AS3000 ligt 
mag, conform de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Staatscourant nr. 122, 27 juni 2008), voor de 
betreffende parameter van uit worden gegaan dat wordt voldaan aan de achtergrondwaarde (AW2000). 
Concreet betekent dit in onderhavig geval dat de individuele PAK’s voldoen aan de AW 2000”. 
 



nader milieukundig bodemonderzoek (fase 1+2) Singel nr. 49 te Wijk bij Duurstede  
 

april 2010 28
 

 
5 EVALUATIE ONDERZOEKSRESULATEN EN OMVANGSBEPALING 
 
 
5.1  Algemeen 
 
Ten behoeve van de interpretatie van de onderzoeksresultaten en de omvangbepaling is tevens gebruik 
gemaakt van de onderzoeksresultaten uit voorgaand onderzoek. In bijlage 2A en 2B zijn de voorlopige 
contouren van de verontreinigingen in de grond en het grondwater aangegeven.  
 
5.2  Grond en grondwater 
 
verspreiding en omvang van de verontreinigingen in de grond (bijlage 2A)  
 
Deellocatie A, voormalige ondergrondse HBO-tank 
 
grond 
Uit het nader onderzoek blijkt dat de grond nabij de voormalige ondergrondse HBO-tank tot circa 1.5 m-
mv sterk verontreinigd is met minerale olie. Op grond van de zintuiglijke waarnemingen en 
analyseresultaten van de afperkende boringen A2, A3 en A4 heeft de sterke verontreiniging slecht een 
beperkte omvang. In de onderzochte monsters is minerale olie niet verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde gemeten. 
 
In het verticale vlak is de verontreiniging niet geheel tot achtergrondwaarde is afgeperkt. In het 
onderzochte monster van het traject van 1.5-2.0 m-mv van boring 4 is minerale olie nog licht verhoogd 
t.o.v. de achtergrondwaarde gemeten. 
 
Naar schatting bedraagt de oppervlakte van de sterke verontreiniging circa 5 m2. Uitgaande van een 
laagdikte van 1.1 m (0.4-1.5 m-mv) bedraagt de hoeveelheid sterk verontreinigde grond naar schatting 
circa 6 m3. 
 
grondwater 
In het grondwatermonster uit peilbuis 4 zijn voor minerale olie en vluchtige aromaten geen 
overschrijdingen van de achtergrondwaarde gemeten. 
 
Deellocatie D, voormalige bovengrondse HBO-tank 
 
grond 
Uit het nader onderzoek blijkt dat de grond nabij boring D4 van 1,1 tot 1,6 m-mv sterk verontreinigd is 
met minerale olie.  
 
De sterke verontreiniging is middels de boringen D9, D7 en D15  nagenoeg tot de achtergrondwaarde 
afgeperkt. In de zuidelijke richting loopt de verontreiniging met minerale olie over in een verontreiniging 
met carbolineum. 
 
Ter plaatse van de boringen D11, D13 en D16 is in de bovengrond zintuiglijk een sterke verontreiniging 
met carbolineum waargenomen. De sterke verontreiniging is in het onderzochte grondmonster van 
boring D11 analytisch bevestigd. Het onderzochte grondmonster van boring D16 blijkt licht verontreinigd 
met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). 
 
De sterke verontreiniging ter plaatse van boring D11 is niet geheel tot de achtergrondwaarde afgeperkt. 
In het onderzochte grondmonster van het traject van 1.6-2.1 m-mv is analytisch nog een lichte verhoging 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) gemeten. 
 
Naar verwachting betreft het twee kleine verontreinigingskernen met concentraties boven de 
interventiewaarde. Naar schatting bedraagt de oppervlakte van de sterke verontreiniging in beide 
gevallen circa 5 m2. Uitgaande van een laagdikte van circa 0.5 m (0.1-0.5 resp. 1.1-1.6 m-mv) bedraagt 
de hoeveelheid sterk verontreinigde grond per kern naar schatting circa 2.5 m3. 
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M.b.t. de totale omvang wordt opgemerkt dat in de gehele bovengrond op de locatie licht verhoogde 
gehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) zijn gemeten. Naar verwachting is op 
basis van de zintuiglijke waarnemingen/pid-metingen binnen een oppervlakte van circa 20 m2 de grond 
licht tot sterk verontreinigd met minerale olie en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). 
Plaatselijk zal de verontreiniging tot circa 2.0 m-mv aanwezig zijn. 
 
grondwater 
Het sterk verhoogde gehalte arseen (zware metalen) en naftaleen (vluchtige aromaten) in peilbuis 2 uit 
het verkennend onderzoek is niet bevestigd. Arseen (zware metalen) is tijdens de beide 
herbemonsteringen niet tot licht verhoogd t.o.v. de streefwaarde gemeten. Naftaleen is tijdens beide 
herbemonsteringen niet verhoogd t.o.v. de streefwaarde gemeten. 
 
In de overige onderzochte grondwatermonsters ter plaatse van deellocatie D zijn, m.u.v. peilbuis D11, 
geen tot lichte verhogingen vluchtige aromaten en/of minerale olie gemeten. Het grondwater ter plaatse 
van peilbuis D11 is matig verontreinigd met minerale olie. Naar verwachting heeft de matige 
verontreiniging in het grondwater slecht een beperkte omvang. In de nabij gelegen peilbuizen 1, D3 en 
D4 zijn geen tot lichte verhogingen vluchtige aromaten en/of minerale olie gemeten. Aangezien in geen 
van de metingen sprake is van een interventiewaarde overschrijding van minerale olie in het grondwater 
is de verwachting dat het volumecriterium van 100 m3 poriënverzadigd bodemvolume niet wordt 
overschreden.  
 
 
Deellocatie E, overig terrein 
Ter plaatse van het achterterrein (vm. boomgaard) blijkt het traject van 0.5-0.9 m-mv (voormalig 
maaiveld) overwegend sterk verontreinigd met chloorhoudende bestrijdingsmiddelen. Op basis van de 
analyseresultaten van boring 6 (traject 0.9-1.2 m-mv) is de sterke verontreiniging afgeperkt op circa 0.9 
m-mv. Het onderliggend traject van 0.9-1.2 m-mv van boring 6 blijkt matig verontreinigd met 
chloorhoudende bestrijdingsmiddelen. In het traject van 1.2-1.7 m-mv van boring 6 is een lichte 
verhoging chloorhoudende bestrijdingsmiddelen gemeten.  
 
Ter plaatse van boring E16 blijkt het traject van 0.5-0.9 m-mv sterk verontreinigd met chloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen. Het onderliggend traject van 0.9-1.2 m-mv is licht verontreinigd met 
chloorhoudende bestrijdingsmiddelen. 
 
In het horizontale vlak wordt de sterke verontreiniging binnen de perceelsgrenzen begrensd door de 
boringen E20, E23 en E24. In de onderzochte grondmonsters ter plaatse van deze boringen zijn lichte 
verhogingen chloorhoudende bestrijdingsmiddelen gemeten. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten is over een oppervlakte van 500 m2 het traject van 0.5-0.9 m-mv 
sterk verontreinigd met chloorhoudende bestrijdingsmiddelen. Derhalve is circa 200 m3 grond 
verontreinigd boven de interventiewaarde. M.b.t. de totale omvang binnen de perceelsgrenzen kan geen 
uitspraak gedaan worden. De verontreiniging is zowel in horizontale als verticale zin niet volledig tot de 
achtergrondwaarde afgeperkt.  
 
 
5.3   Hoeveelheden 
 
In de onderstaande tabel 5.1 is per deellocatie de oppervlakte en het aantal m3 licht tot sterk 
verontreinigde grond aangegeven. 
 
Tabel 5.1      omvang verontreinigde grond 

Kadastraal 
perceel 

Deellocatie Oppervlakte in m2 m3 licht verontreinigd  m3 sterk verontreinigd 

6792 A 5 2 6 

6792 D 20 35 5 

6792 E 500 niet onderzocht 200 

Totaal  525 >37 211 
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Naar schatting is op de locatie meer dan 200 m3 sterk verontreinigde grond aanwezig. Aangezien niet 
alle verontreinigingen in de horizontale richting volledig zijn afgeperkt kan op basis van de huidige 
onderzoeksresultaten geen eenduidige uitspraak worden gedaan omtrent de gehele omvang van de 
verontreinigingen (gehalten boven de achtergrondwaarde). 
 
 
 
5.4  Toetsing geval van ernstige bodemverontreiniging  
 
Er is sprake van ernstige verontreiniging van bodem of sediment als voor tenminste 1 verontreinigende 
stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume hoger is dan de 
interventiewaarde. Voor grondwaterverontreiniging geldt dat er sprake is van ernstige verontreiniging als 
voor tenminste 1 verontreinigende stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 100 m3 
poriënverzadigd bodemvolume hoger is dan de interventiewaarde.  
Op basis van de bekende onderzoeksresultaten wordt de grens van 25 m3 sterk verontreinigde grond en 
100 m3 bodemvolume grondwater overschreden. In onderhavig geval is het aannemelijk dat er in dit 
geval sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging. 
 
De Wet bodem bescherming (Wbb) maakt onderscheid tussen verontreinigingen die zijn ontstaan voor 
de invoering van de wet in 1987 (historische verontreinigingen, zogenaamde 'oude gevallen') en 
verontreinigingen die zijn ontstaan na invoering van de wet (nieuwe verontreinigingen, 'nieuwe gevallen').  
 
De activiteiten (timmerwerkplaats) zijn rond 1981 gestart. Voorheen werd de locatie gebruikt als 
boerderij, fruitkoelhuis en boomgaard. Gezien de historie van de locatie is het in onderhavig geval 
aannemelijk dat sprake is een oud geval van bodemverontreiniging, veroorzaakt voor 1987.  
 
Een geval van bodemverontreiniging bestaat uit een geheel van grondgebieden die en in technische en 
in organisatorische en ruimtelijke zin met elkaar samenhangen vanwege de zich daarop bevindende 
verontreiniging, die zich daarop voordoend, de oorzaak of de gevolgen daarvan. 
Gezien het voormalige gebruik van de locatie is in onderhavig geval sprake van twee gevallen van 
bodemverontreiniging, te weten: 
 
- geval 1, verontreiniging met chloorhoudende bestrijdingsmiddelen ter plaatse van de vm. boomgaard    
 (deellocatie E); 
- geval 2, verontreiniging met minerale olie en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) ter  
  plaatse van de vm. timmerwerkplaats (deellocatie A en D). 
 
Op grond van de vastgestelde omvang in de grond is voor geval 1 (ca. 200 m3 sterk verontreinigde 
grond) sprake van een ernstige bodemverontreiniging. Geval 2 betreft een niet ernstig geval van 
bodemverontreiniging (ca. 11 m3 sterk verontreinigde grond).
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5.5  Spoedeisendheid bodemverontreiniging  
 
Voor gevallen van bodemverontreiniging welke zijn ontstaan voor 1987 geldt een saneringscriterium. Het 
saneringscriterium is een instrument waarmee kan worden vastgesteld of gevallen van ernstige 
bodemverontreinigingen met spoed moeten worden aangepakt. Wanneer is bepaald dat een ernstig 
geval van bodemverontreiniging met spoed moet worden aangepakt is het nemen van maatregelen 
verplicht. Indien is bepaald dat een geval niet spoedeisend is kan bij de aanpak van de verontreiniging 
worden aangesloten bij de maatschappelijk gewenste ontwikkelingen, economische ontwikkelingen en 
ruimtelijke ontwikkelingen. 
 
Saneringscriterium 
Binnen de Wet bodembescherming (Wbb) wordt onderscheid gemaakt tussen spoedeisende en niet 
spoedeisende gevallen van ernstige bodemverontreiniging.  
Het bevoegd gezag legt bij een geval van ernstige bodemverontreiniging vast of sanering van het geval 
spoedeisend of niet-spoedeisend is. De saneringsverplichtingen zijn gekoppeld aan ontoelaatbare 
risico’s voor mens en milieu die samenhangen met het (toekomstig) gebruik van de bodem.  
 
Het saneringscriterium omvat een systematiek waarmee kan worden bepaald of de verontreiniging van 
de bodem zorgt voor een zodanig risico voor mens, plant en dier, dat er spoedig moet worden 
gesaneerd. De toepassing van deze systematiek leidt bij gelijke omstandigheden tot dezelfde uitkomst. 
Hierbij speelt niet alleen de functie maar bijvoorbeeld ook de bodemgesteldheid een rol. Het 
uitgangspunt is dat de systematiek leidt tot een zorgvuldige vaststelling van risico’s. Naarmate de 
situaties complexer worden, wordt de afweging ingewikkelder en de uitkomst minder voorspelbaar 
 
Bij het uitvoeren van een risico-evaluatie kan onderscheid gemaakt worden tussen actuele en potentiële 
risico’s. 
De potentiële risico’s geven aan wat de mogelijke risico’s van de aanwezige stoffen kunnen zijn wanneer 
uitgegaan wordt van alle mogelijke gebruikswijzen van de locatie. 
Er is sprake van een potentieel risico wanneer de interventiewaarde van een stof wordt overschreden. 
De actuele risico’s hangen samen met het huidige gebruik van de locatie.  
 
De eigenaar is voornemens in verband met de transactie van de locatie de verontreinigingen op korte 
termijn te saneren. Derhalve is geen risicobeoordeling uitgevoerd. 
 



nader milieukundig bodemonderzoek (fase 1+2) Singel nr. 49 te Wijk bij Duurstede  
 

april 2010 32
 

 
6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
In dit hoofdstuk worden de analyseresultaten geïnterpreteerd en wordt de milieuhygiënische kwaliteit van 
de bodem besproken.  
Naar aanleiding van de resultaten van het nader milieukundig bodemonderzoek (fase 1 en 2) worden 
vervolgens conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan: 
 
Grond en grondwater  
 
Deellocatie A, voormalige ondergrondse HBO-tank 
 
grond 
Uit het nader onderzoek blijkt de grond nabij de voormalige ondergrondse HBO-tank tot circa 1.5 m-mv 
sterk verontreinigd met minerale olie.  
 
Op grond van de zintuiglijke waarnemingen en analyseresultaten van de afperkende boringen A2, A3 en 
A4 heeft de sterke verontreiniging slecht een beperkte omvang. In de onderzochte monsters is minerale 
olie niet verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde gemeten. 
 
In het verticale vlak is de verontreiniging niet geheel tot achtergrondwaarde is afgeperkt. In het 
onderzochte monster van het traject van 1.5-2.0 m-mv van boring 4 is minerale olie nog licht verhoogd 
t.o.v. de achtergrondwaarde gemeten. 
 
Naar schatting bedraagt de oppervlakte van de sterke verontreiniging circa 5 m2. Uitgaande van een 
laagdikte van 1.1 m (0.4-1.5 m-mv) bedraagt de hoeveelheid sterk verontreinigde grond naar schatting 
circa 6 m3. 
 
grondwater 
In het grondwatermonster uit peilbuis 4 zijn voor minerale olie en vluchtige aromaten geen 
overschrijdingen van de achtergrondwaarde gemeten. 
 
 
Deellocatie D, voormalige bovengrondse HBO-tank 
 
grond 
Uit het nader onderzoek blijkt dat de grond nabij boring D4 van 1,1 tot 1,6 m-mv sterk verontreinigd is 
met minerale olie.  
 
De sterke verontreiniging is middels de boringen D9, D7 en D15  nagenoeg tot de achtergrondwaarde 
afgeperkt. In de zuidelijke richting loopt de verontreiniging met minerale olie over in een verontreiniging 
met carbolineum. 
 
Ter plaatse van de boringen D11, D13 en D16 is in de bovengrond zintuiglijk een sterke verontreiniging 
met carbolineum waargenomen. De sterke verontreiniging is in het onderzochte grondmonster van 
boring D11 analytisch bevestigd. Het onderzochte grondmonster van boring D16 blijkt licht verontreinigd 
met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). 
 
De sterke verontreiniging ter plaatse van boring D11 is niet geheel tot de achtergrondwaarde afgeperkt. 
In het onderzochte grondmonster van het traject van 1.6-2.1 m-mv is analytisch nog een lichte verhoging 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) gemeten. 
 
Naar verwachting betreft het twee kleine verontreinigingskernen met concentraties boven de 
interventiewaarde. Naar schatting bedraagt de oppervlakte van de sterke verontreiniging in beide 
gevallen circa 5 m2. Uitgaande van een laagdikte van circa 0.5 m (0.1-0.5 resp. 1.1-1.6 m-mv) bedraagt 
de hoeveelheid sterk verontreinigde grond per kern naar schatting circa 2.5 m3. 
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M.b.t. de totale omvang wordt opgemerkt dat in de gehele bovengrond op de locatie licht verhoogde 
gehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) zijn gemeten. Naar verwachting is 
binnen een oppervlakte van circa 20 m2 de grond licht tot sterk verontreinigd met minerale olie en/of 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Plaatselijk zal de verontreiniging tot circa 2.0 m-mv 
aanwezig zijn. 
 
grondwater 
Het sterk verhoogde gehalte arseen (zware metalen) en naftaleen (vluchtige aromaten) in peilbuis 2 uit 
het verkennend onderzoek is niet bevestigd. Arseen (zware metalen) is tijdens de beide 
herbemonsteringen niet tot licht verhoogd t.o.v. de streefwaarde gemeten. Naftaleen is tijdens beide 
herbemonsteringen niet verhoogd t.o.v. de streefwaarde gemeten. 
 
In de overige onderzochte grondwatermonsters ter plaatse van deellocatie D zijn, m.u.v. peilbuis D11, 
geen tot lichte verhogingen vluchtige aromaten en/of minerale olie gemeten. Het grondwater ter plaatse 
van peilbuis D11 is matig verontreinigd met minerale olie. Naar verwachting heeft de matige 
verontreiniging in het grondwater slecht een beperkte omvang. In de nabij gelegen peilbuizen 1, D3 en 
D4 zijn geen tot lichte verhogingen vluchtige aromaten en/of minerale olie gemeten. Aangezien in geen 
van de metingen sprake is van een interventiewaarde overschrijding van minerale olie in het grondwater 
is de verwachting dat het volumecriterium van 100 m3 poriënverzadigd bodemvolume niet wordt 
overschreden.  
 
 
Deellocatie E, achterterrein 
 
grond 
Ter plaatse van het achterterrein (vm. boomgaard) blijkt het traject van 0.5-0.9 m-mv (voormalig 
maaiveld) overwegend sterk verontreinigd met chloorhoudende bestrijdingsmiddelen. Op basis van de 
analyseresultaten van boring 6 (traject 0.9-1.2 m-mv) is de sterke verontreiniging afgeperkt op circa 0.9 
m-mv. Het onderliggend traject van 0.9-1.2 m-mv van boring 6 blijkt matig verontreinigd met 
chloorhoudende bestrijdingsmiddelen. In het traject van 1.2-1.7 m-mv van boring 6 is een lichte 
verhoging chloorhoudende bestrijdingsmiddelen gemeten.  
 
Ter plaatse van boring E16 blijkt het traject van 0.5-0.9 m-mv sterk verontreinigd met chloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen. Het onderliggend traject van 0.9-1.2 m-mv is licht verontreinigd met 
chloorhoudende bestrijdingsmiddelen. 
 
In het horizontale vlak wordt de sterke verontreiniging binnen de perceelsgrenzen begrensd door de 
boringen E20, E23 en E24. In de onderzochte grondmonsters ter plaatse van deze boringen zijn lichte 
verhogingen chloorhoudende bestrijdingsmiddelen gemeten. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten is over een oppervlakte van 500 m2 het traject van 0.5-0.9 m-mv 
sterk verontreinigd met chloorhoudende bestrijdingsmiddelen. Derhalve is circa 200 m3 grond 
verontreinigd boven de interventiewaarde. M.b.t. de totale omvang binnen de perceelsgrenzen kan geen 
uitspraak gedaan worden. De verontreiniging is zowel in horizontale als verticale zin niet volledig tot de 
achtergrondwaarde afgeperkt.  
 
Toetsing geval van ernstige bodemverontreiniging  
Gezien het voormalige gebruik van de locatie is in onderhavig geval sprake van twee gevallen van 
bodemverontreiniging, te weten: 
 
- geval 1, verontreiniging met chloorhoudende bestrijdingsmiddelen ter plaatse van de vm. boomgaard    
 (deellocatie E); 
- geval 2, verontreiniging met minerale olie en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) ter  
  plaatse van de vm. timmerwerkplaats (deellocatie A en D). 
 
Op grond van de vastgestelde omvang in de grond is voor geval 1 (ca. 200 m3 sterk verontreinigde 
grond) sprake van een ernstige bodemverontreiniging. Geval 2 betreft een niet ernstig geval van 
bodemverontreiniging (ca.  11 m3 sterk verontreinigde grond).
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Spoedeisendheid 
De eigenaar is voornemens in verband met de transactie van de locatie de verontreinigingen op korte 
termijn te saneren. Derhalve is geen risicobeoordeling uitgevoerd. 
 
 
 
Algemeen/opmerkingen  
In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele 
deelmonsters zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten in het betreffende 
mengmonster. 
 
Hoewel het verrichte veld- en chemisch-analytisch onderzoek, zoals bij ieder bodemonderzoek, 
steekproefsgewijs is uitgevoerd, is er naar gestreefd om representatieve bodemmonsters te verkrijgen. 
Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem ter 
plaatse van een locatie. Het is echter nooit uit te sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem 
voorkomen. Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. 
De resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. 
Het onderzoek beoogd de kans op de aanwezigheid van verhoogde concentraties aan verontreinigende 
stoffen te verminderen. 
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen welke 
voortvloeien uit beslissingen welke worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het 
onderhavige onderzoek.  
 
Het onderhavige nader onderzoek heeft alleen betrekking gehad op het terreindeel t.p.v. de voormalige 
bovengrondse tank voor afgewerkte olie/de voormalige bovengrondse petroleumtank ten oosten van 
bedrijfspand en de inpandig gelegen voormalige tectyleerafdeling. Op basis van het onderhavige 
onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte 
terreindelen. 
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Emmen, 22 maart 2011 
 
Geachte heer Coenen, 
 
Bijgaand ontvangt het evaluatieverslag van de bodemsanering op de locatie Singel 49 te Wijk bij Duurstede. 
 
Dit evaluatierapport geeft een beschrijving van alle uitgevoerde werkzaamheden, de kwaliteit van de achterblijvende 
bodem en de hoeveelheden en bestemming van de afgevoerde grond en overige materialen. Op basis van de 
onderzoeksresultaten wordt vastgesteld of de uitgevoerde bodemsanering voldoet aan de vooraf gestelde 
saneringsdoelstelling. Indien dit niet het geval is, worden aanbevelingen gedaan voor het vervolgtraject. 
 
Aanleiding van de bodemsanering  
Aanleiding tot de uitvoering van deze bodemsanering vormen de onderzoeksresultaten van op de locatie uitgevoerde 
bodemonderzoeken waarbij in de grond en het grondwater een mobiele verontreiniging minerale olie en polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK) is aangetroffen. 
 
Doelstelling 
De bodemverontreiniging ter plaatse van de saneringslocatie is binnen de vooraf gestelde uitgangspunten en 
randvoorwaarden verwijderd. Doel van de bodemsanering is het, door middel van ontgraving, verwijderen van de 
aanwezige verontreiniging in de vaste bodem teneinde de gebruiksmogelijkheden van de locatie te herstellen.   
 
Situatie- en locatiegegevens  
De saneringslocatie is gelegen aan de Singel nr. 49 te Wijk bij Duurstede (gemeente Wijk bij Duurstede). 
De saneringslocatie bevindt zich binnen de bebouwde kom van Wijk bij Duurstede. 
In de directe omgeving van de locatie bevinden zich woningen en een parkeerplaats/winkels binnen de bebouwde kom. 
De topografische ligging van de locatie is x-coördinaat 152,256 en y-coördinaat 442,829.  
De topografische ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1. 
 
De locatie ligt net buiten de oude kern van Wijk bij Duurstede en was tot circa 2006 in gebruik bij een bouwbedrijf. Op 
de locatie staan een werkplaats met kantoren en de helft van een opslagloods, welke zich tevens voor een deel op het 
terrein van Singel nr. 48 bevindt. Tussen de percelen Singel nr.48 en Singel nr. 49 bevindt  zich een asfaltverharding. 
Het overige buitenterrein is nagenoeg geheel verhard met klinkers. Aan de voorzijde van de locatie, ter plaatse van het 
hoofdgebouw, is het terrein verhard met grind.  
 



Verontreinigingsituatie 
In september/oktober 2009 en februari/maart 2010 is op de locatie een nader bodemonderzoek (fase 1+2) uitgevoerd 
(ref. Sigma Bouw & Milieu, 10-M5101) Op basis van de resultaten van het milieukundig bodemonderzoek is o.a. het 
volgende geconcludeerd: 
 
Deellocatie A, voormalige ondergrondse HBO-tank 
 
grond 
Uit het nader onderzoek blijkt de grond nabij de voormalige ondergrondse HBO-tank tot circa 1.5 m-mv sterk 
verontreinigd met minerale olie.  
 
Op grond van de zintuiglijke waarnemingen en analyseresultaten van de afperkende boringen A2, A3 en A4 heeft de 
sterke verontreiniging slecht een beperkte omvang. In de onderzochte monsters is minerale olie niet verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde gemeten. 
 
In het verticale vlak is de verontreiniging niet geheel tot achtergrondwaarde is afgeperkt. In het onderzochte monster 
van het traject van 1.5-2.0 m-mv van boring 4 is minerale olie nog licht verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde gemeten. 
 
Naar schatting bedraagt de oppervlakte van de sterke verontreiniging circa 5 m2. Uitgaande van een laagdikte van 1.1 
m (0.4-1.5 m-mv) bedraagt de hoeveelheid sterk verontreinigde grond naar schatting circa 6 m3. 
 
grondwater 
In het grondwatermonster uit peilbuis 4 zijn voor minerale olie en vluchtige aromaten geen overschrijdingen van de 
achtergrondwaarde gemeten. 
 
 
Deellocatie D, voormalige bovengrondse HBO-tank 
 
grond 
Uit het nader onderzoek blijkt dat de grond nabij boring D4 van 1,1 tot 1,6 m-mv sterk verontreinigd is met minerale 
olie.  
 
De sterke verontreiniging is middels de boringen D9, D7 en D15  nagenoeg tot de achtergrondwaarde afgeperkt. In de 
zuidelijke richting loopt de verontreiniging met minerale olie over in een verontreiniging met carbolineum. 
 
Ter plaatse van de boringen D11, D13 en D16 is in de bovengrond zintuiglijk een sterke verontreiniging met 
carbolineum waargenomen. De sterke verontreiniging is in het onderzochte grondmonster van boring D11 analytisch 
bevestigd. Het onderzochte grondmonster van boring D16 blijkt licht verontreinigd met polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK). 
 
De sterke verontreiniging ter plaatse van boring D11 is niet geheel tot de achtergrondwaarde afgeperkt. In het 
onderzochte grondmonster van het traject van 1.6-2.1 m-mv is analytisch nog een lichte verhoging polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK) gemeten. 
 
Naar verwachting betreft het twee kleine verontreinigingskernen met concentraties boven de interventiewaarde. Naar 
schatting bedraagt de oppervlakte van de sterke verontreiniging in beide gevallen circa 5 m2. Uitgaande van een 
laagdikte van circa 0.5 m (0.1-0.5 resp. 1.1-1.6 m-mv) bedraagt de hoeveelheid sterk verontreinigde grond per kern 
naar schatting circa 2.5 m3. 
  



M.b.t. de totale omvang wordt opgemerkt dat in de gehele bovengrond op de locatie licht verhoogde gehalten aan 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) zijn gemeten. Naar verwachting is binnen een oppervlakte van circa 
20 m2 de grond licht tot sterk verontreinigd met minerale olie en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). 
Plaatselijk zal de verontreiniging tot circa 2.0 m-mv aanwezig zijn. 
 
grondwater 
In de onderzochte grondwatermonsters ter plaatse van deellocatie D zijn, m.u.v. peilbuis D11, geen tot lichte 
verhogingen vluchtige aromaten en/of minerale olie gemeten. Het grondwater ter plaatse van peilbuis D11 is matig 
verontreinigd met minerale olie. Naar verwachting heeft de matige verontreiniging in het grondwater slecht een 
beperkte omvang. In de nabij gelegen peilbuizen 1, D3 en D4 zijn geen tot lichte verhogingen vluchtige aromaten en/of 
minerale olie gemeten. Aangezien in geen van de metingen sprake is van een interventiewaarde overschrijding van 
minerale olie in het grondwater is de verwachting dat het volumecriterium van 100 m3 poriënverzadigd bodemvolume 
niet wordt overschreden.  
 
De verontreinigingscontouren zijn opgenomen in bijlage 2A en 2B. 
 

Toetsing ernstig geval van bodemverontreiniging 
Gezien het voormalige gebruik van de locatie is in onderhavig geval sprake van twee gevallen van 
bodemverontreiniging, te weten: 
 
- geval 1, verontreiniging met chloorhoudende bestrijdingsmiddelen ter plaatse van de vm. boomgaard    
 (deellocatie E); 
- geval 2, verontreiniging met minerale olie en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) ter  
  plaatse van de vm. timmerwerkplaats (deellocatie A en D). 
 

Op grond van de vastgestelde omvang in de grond is voor geval 1 (ca. 200 m3 sterk verontreinigde grond) sprake van 
een ernstige bodemverontreiniging. Geval 2 betreft een niet ernstig geval van bodemverontreiniging (ca.  11 m3 sterk 
verontreinigde grond).



Saneringwerkzaamheden 
In het kader van de voorgenomen eigendomsoverdracht van de onderzoekslocatie is de eigenaar voornemens de 
mobiele verontreiniging met minerale olie en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) te verwijderen. 
 
Bij het treffen van saneringsmaatregelen is het herstellen van de functionaliteit van de bodem zoveel 
mogelijk, voor zover technisch en economisch haalbaar, het uitgangspunt. 
Als terugsaneerwaarde voor minerale olie en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in de vaste bodem en 
het grondwater gelden gehalten onder de achtergrondwaarde uit de Circulaire Bodemsanering 2009” (Staatscourant 
67,1 08 april 2009). Opgemerkt wordt dat in de vastgestelde bodemkwaliteitskaart voor het onderhavige gebied een 
achtergrondwaarde in de bovengrond voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) van 6.2 mg/kg d.s. en 
voor minerale olie van 78 mg/kg d.s. is vastgesteld. In de ondergrond bedragen de waarden respectievelijk 2.7 en 20 
mg/kg d.s. 
 
Doel- en uitgangspunten 
In juni 2010 is ten behoeve van de bodemsanering een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak alsmede het 
voornemen tot sanering is door DPP besproken met de gemeente Wijk bij Duurstede. 
Als uitgangspunt voor het uitvoeren van de sanering is uitgegaan van de volgende saneringsdoelstellingen: 
 
► De verontreinigingsituatie zoals die is vastgelegd in de voorgaande onderzoeken.  
►   Bij het treffen van saneringsmaatregelen is het herstellen van de multifunctionaliteit van de bodem 
   zoveel mogelijk, voor zover technisch en economisch haalbaar, het uitgangspunt. 
► Verontreinigde grond wordt naar een door de overheid erkende verwerker afgevoerd 
► Betreffende de risico´s is bij de sanering van de verontreinigde grond als leidraad risicoklasse 3T 

aangehouden. Voor de veiligheid met betrekking tot brand-  en explosiegevaar is klasse 0F aangehouden. 
 
Meldingen en vergunningen 
Voorafgaand aan de sanering zijn de volgende meldingen verricht en vergunningen aangevraagd: 
- Voorafgaand aan de werkzaamheden is een KLIC-melding gedaan. 
- Er is een melding start bodemsanering door Sigma Bouw & Milieu aan gemeente Wijk bij Duurstede en de provincie  
  Utrecht gedaan. 
 
Uitvoering bodemsanering 
 
algemeen  
De grondsanering is uitgevoerd op 08, 09 en 29 november 2011.  
De civieltechnische werkzaamheden zijn uitgevoerd door GMB Milieuwerken B.V. 
In overleg is bepaald dat de sanering onder milieukundige begeleiding plaats vond. Milieukundige begeleiding heeft 
plaatsgevonden door Milfac-Gso in opdracht van Sigma Bouw & Milieu en door Sigma Bouw & Milieu. 
De eindbemonstering is op 29 november uitgevoerd door Sigma Bouw & Milieu. 
 



omvang ontgraving deellocatie D  
De verontreinigde grond is ontgraven binnen een oppervlakte van ca. 60,5 m2 in een traject van  
ca. 0 m-mv tot max. 1.7 m-mv.  
In bijlage 2C zijn de ontgravingscontouren met diepten weergegeven. 
Naar schatting is in totaal is ca. 75 m3  (120 ton) verontreinigde grond afgevoerd naar Theo Pouw te Utrecht.  
 
omvang ontgraving deellocatie E  
Voorafgaand aan de sanering is de ondergrondse tank gesaneerd. De saneringscertificaten zijn opgenomen in bijlage 
3. 
De verontreinigde grond is ontgraven binnen een oppervlakte van ca. 11,5 m2 in een traject van  
ca. 0 m-mv tot max. 1.6 m-mv. Naar schatting is in totaal is ca. 10 m3  (16 ton) verontreinigde grond afgevoerd naar 
Theo Pouw te Utrecht.  
 
 
Controlebemonstering 
Onderhavig geval betreft een milieukundige verificatie van een sanering. De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder 
BRL 6000. Bij de opzet van bemonstering is uitgegaan van het VKB-protocol 6001. Het veldonderzoek is uitgevoerd 
onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de VBK-protocollen 2001 en 2002. 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. M. van Wuykhuyse erkende en geregistreerd mkb-er van Sigma 
Bouw & Milieu te Emmen.  
   
De controlebemonstering is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2C. In deze bijlage zijn alle geplaatste boringen 
geprojecteerd. 
 



Toetsing en interpretatie analyseresultaten controlemonsters 
Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de analyseresultaten van 
grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;  
1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling 
 Bodemkwaliteit” (Staatscourant 247,20 december 2007) 
2)  de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering 2009”, 
 (Staatscourant 67,1 08 april 2009) 
  
De getalswaarde van de achtergrondwaarde- en interventiewaarden is voor bepaalde stoffen afhankelijk van de 
aangetroffen grondsoort en wordt berekend op basis van het lutum- en organische stof gehalte van de bodem. 
In het onderstaande worden de drie toetsingswaarden kort toegelicht. 
 
Achtergrondwaarde (AW-2000):  
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van natuur- en 
landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door 
lokale verontreinigingsbronnen. 
 
De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd 
op het onderzoek ‘Achtergrondwaarden 2000’. Hierin zijn gehalten vastgesteld van 
een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland. 
 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Bij 
overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging. 
 
Tussenwaarde:  
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+I)/2, hierna te noemen 
'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat er sprake is van 
een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is. 
Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstig geval van 
bodemverontreiniging. 
 
Interventiewaarde:  
De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele eigenschappen die de bodem 
heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. 
Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan  
25 m3 grond of 100 m3 grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot sanering.  
De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en de verspreidingsrisico's van 
de betreffende stoffen (actuele risico’s). 
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu (onderzoek RIVM). 
 
Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen nog een aantal 
aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van stoffen in de bodem en 
daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming 
en het gebruik van de locatie in de huidige situatie alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling 
van de risico's voor het milieu. 
 
In bijlage 4 is het wettelijk toetsingskader alsmede achtergrondinformatie over de rekenmethode van de 
toetsingswaarden voor grond en grondwater opgenomen. 
 
 



grond  
Ter controle van de ontgravingsgrenzen zijn door de milieukundige begeleider de putwanden en putbodem 
bemonsterd. Op basis van de analyseresultaten is vastgesteld of de achterblijvende bodem voldoet aan de in het 
saneringsplan gestelde terugsaneerwaarden. 
Controlemonsters zijn met het oog op het saneringsresultaat geanalyseerd op de parameters minerale olie, vluchtige 
aromaten en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). 
De analyses zijn uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025-erkend milieulaboratorium van SGS BV.  
De analysecertificaten van de controlemonsters zijn opgenomen in bijlage 5. 
 
Deellocatie A  
 
grond 
In de tabel 4 en 5 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de toetsingswaarde. 
 
Monsternummer 8   9   10 5  
Monsteromschrijving B6 B7 W11 B7A 
bodemtraject (m-mv) 1.6-1.8 0.8-1.0 0.7-1.5 1.0-1.2 
 Organisch stof (gew % ds) 1   1   1   1   

 Lutum, deeltjes < 2 µm (%) 2   2   2   2   

 Droge stof gehalte (%) 78,9   83,2   73,2   79,3   

Aromatische stoffen                   

 benzeen   <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ 

 ethylbenzeen   <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ 

 tolueen   <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ 

 xylenen (som), incl. 0,7   <0,06 ≤ <0,06 ≤ <0,06 ≤ <0,06 ≤ 

Overige stoffen                   

 minerale olie   <20 ≤ 110 x 24 ≤ <20 ≤ 

Beoordeling monster vlg. circulaire <=A >A, < T <=A    
 
*    : het gehalte is groter dan de streefwaarde 
* *   : het gehalte is groter dan de tussenwaarde 
* * *   :het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
 
Tabel 5: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.) 

Toetsingswaarden (mg/kgds) gecorrigeerd naar  L=2 en H=1 
monsternr. 5, 8, 9 en 10 A T I 

Aromatische stoffen        

 benzeen   0,04 0,13 0,22 

 ethylbenzeen   0,04 11 22 

 tolueen   0,04 3,2 6,4 

 xylenen (som)   0,09 1,7 3,4 

Overige stoffen         

 minerale olie   38 520 1000 

 
 
Putwanden en putbodem  
Na de uitgevoerde saneringswerkzaamheden d.d. 08 en 09 november 2010 is gebleken dat in de controlemonsters 
van de putbodem B7 (0.8-1.0 m-mv) minerale olie verhoogd t.o.v. de streefwaarde is gemeten. In de overige 
onderzochte controlemonsters van de putwanden (W11) en de putbodem (B6 zijn voor de onderzochte componenten 
geen overschrijdingen gemeten van de achtergrondwaarde en/of de detectiegrens. 
 
Na verdere ontgraving d.d. 29 november is in het aanvullende controlemonster van de putbodem (PB7A, traject 1.0-1.2 
m-mv) voor de onderzochte componenten geen overschrijdingen gemeten van de achtergrondwaarde en/of de 
detectiegrens. 
  



Deellocatie D 
 
grond 
In de tabel 1 en 2 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de toetsingswaarde. 
 
Tabel 1 Resultaten chemische analyses putwanden en putbodem gerelateerd aan de toetsingswaarde 
 Monsternummer 4 1   2   3 4 5 6 7 
 Monsteromschrijving W9 B4 B5 W5 W5 W6 W7+W8 W7 
 bodemtraject (m-mv) 0.7-1.6  1.7-1.9 0.6-0.8 0-0.6 0.6-1.6 0.7-1.6 0-0.6 0.6-1.6 
 Organisch stof (gew % ds) 2   0,3   0,3   4   2   2   4   2   

 Lutum, deeltjes < 2 µm (%) 1   0,96   0,96   5,4   1   1   5,4   1   

 Droge stof gehalte (%) 85,1   84,2   76,3   90,3   81,8   80,1   81,5   81   

Aromatische stoffen                                   

 benzeen   <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ 

 ethylbenzeen   <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ 0,062 x <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ 

 tolueen   <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤ 

 xylenen (som), incl. 0,7   <0,06 ≤ <0,06 ≤ <0,06 ≤ <0,06 ≤ 0,19 x <0,06 ≤ <0,06 ≤ <0,06 ≤ 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)                  

 PAK (som 10), incl. 0,7  0,35 ≤ 1,5 ≤ 160 xxx 64 xxx 150 xxx 0,62 ≤ 1,2 ≤ 0,58 ≤ 

Overige stoffen                                   

 minerale olie   <20 ≤ <20 ≤ 930 xx 250 x 650 xx <20 ≤ <20 ≤ <20 ≤ 

Beoordeling monster circulaire <=A <=A >I >I >I <=A <=A <=A  

Monsternummer    1   2 3       

Monsteromschrijving   B5A W5A W5A    
 bodemtraject (m-mv)   0.8-1.0 0-0.6 0.6-1.6      
 Bodemtype              

 zintuiglijke waarnemingen              
               
 Organisch stof (gew % ds)     0,3  3,9   2               

 Lutum, deeltjes < 2 µm (%)     0,96  7,7   1               

 Droge stof gehalte (%)     79  81,1   84,3               

Aromatische stoffen                             

 benzeen       <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤             

 ethylbenzeen       <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤             

 tolueen       <0,02 ≤ <0,02 ≤ <0,02 ≤             

 xylenen (som), incl. 0,7       <0,06 ≤ <0,06 ≤ <0,06 ≤             

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) 
  

                        

 PAK (som 10), incl. 0,7      0,49 ≤ 1,4 ≤ 0,41 ≤             

Overige stoffen                             

 minerale olie       <20 ≤ 24 ≤ <20 ≤             

Beoordeling monster circulaire   <=A <=A  <=A        
 
*    : het gehalte is groter dan de streefwaarde 
* *   : het gehalte is groter dan de tussenwaarde 
* * *   :het gehalte is groter dan de interventiewaarde 



 
Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.) 

Toetsingswaarden (mg/kgds) gecorrigeerd naar  L=0.3 en 
H=0.96 

monsternr. 1 A T I 

Aromatische stoffen        

 benzeen   0,04 0,13 0,22 

 ethylbenzeen   0,04 11 22 

 tolueen   0,04 3,2 6,4 

 xylenen (som)   0,09 1,7 3,4 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)     

 PAK’s totaal (som 10), incl. 0,7  1,5 21 40 

Overige stoffen         

 minerale olie   38 520 1000 
Toetsingswaarden (mg/kgds)  gecorrigeerd naar  L=7,7 en 

H=3,9 

monsternr. 2 A T I 

Aromatische stoffen        

 benzeen   0,078 0,25 0,43 

 ethylbenzeen   0,078 21 43 

 tolueen   0,078 6,3 12 

 xylenen (som)   0,18 3,4 6,6 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)     

 PAK’s totaal (som 10), incl. 0,7  1,5 21 40 

Overige stoffen         

 minerale olie   74 1000 2000 

Toetsingswaarden(mg/kgds)  gecorrigeerd naar  L=1 en H=2 

monsternr. 1 A T I 

Aromatische stoffen        

 benzeen   0,04 0,13 0,22 

 ethylbenzeen   0,04 11 22 

 tolueen   0,04 3,2 6,4 

 xylenen (som)   0,09 1,7 3,4 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)     

 PAK’s totaal (som 10), incl. 0,7  1,5 21 40 

Overige stoffen         

 minerale olie   38 520 1000 
 
Toelichting bij de tabel:  
AW = Achtergrondwaarde zoals vermeld in de Regeling Bodemkwaliteit 
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 



Putwanden en putbodem  
Na de uitgevoerde saneringswerkzaamheden d.d. 08 en 09 november 2010 is gebleken dat in de controlemonsters 
van de putbodem B5 (1.7-1.9 m-mv) en de putwandmonsters van PW5 (0-0.6 en 0.6-1.6 m-mv) polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK) sterk verhoogd t.o.v. de interventiewaarde is gemeten. Tevens is minerale 
verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde en/of de tussenwaarde gemeten. In de overige onderzochte 
controlemonsters van de putwanden (W6, W7, W8 en W9) en de putbodem (B4) zijn voor de onderzochte 
componenten geen overschrijdingen gemeten van de achtergrondwaarde en/of de detectiegrens. 
 
Na verdere ontgraving d.d. 29 november zijn in de aanvullende controlemonsters van de putwanden (W5A, traject 0-
0.6 m-mv en W5A, traject 0.6-1.6 m-mv) en putbodem (B5A,  traject 0.8-1.0 m-mv) voor de onderzochte componenten 
geen overschrijdingen gemeten van de achtergrondwaarde en/of de detectiegrens. 
  
 
Grondwater  
Ter controle van het grondwater na sanering is door de milieukundige begeleider een monitoringspeilbuis geplaatst. Op 
basis van de analyseresultaten van het grondwater is vastgesteld of wordt voldaaan aan de in het saneringsplan 
gestelde terugsaneerwaarden. 
 
In de tabel 3 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de toetsingswaarde. 
 
tabel 3: Aangetroffen gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Monsternummer 3        
Peilbuis nr.  M1        
Filtertraject in m-mv 2.5-3.5   toetsingswaarden    
 grondwaterstand               m-mv  1.9  S T I  r_grens 

 Aromatische stoffen  (µg/l)            

 benzeen   <0,2 ≤  0,2 15,1 30   0,2 

 ethylbenzeen   <0,2 ≤  4 77 150   0,2 

 tolueen   <0,2 ≤  7 503,5 1000   0,2 

 xylenen (som) incl. 0,7  0,21 ≤  0,2 35,1 70   0,21 

 naftaleen <0,05 ≤  0,01 35,005 70   0,05 

         

 naftaleen   0,19 x  0,01 35,005 70   0,05 

 fenantreen   <0,01 ≤  0,003 2,5015 5   0,01 

 antraceen   <0,01 ≤  0,0007 2,5004 5   0,01 

 fluorantheen   <0,01 ≤  0,003 0,5015 1   0,02 

 chryseen   <0,01 ≤  0,003 0,1015 0,2   0,02 

 benzo(a)antraceen   <0,01 ≤  0,0001 0,2501 0,5   0,02 

 benzo(a)pyreen   <0,01 ≤  0,0005 0,0253 0,05   0,02 

 benzo(k)fluorantheen   <0,01 ≤  0,0004 0,0252 0,05   0,01 

 indeno(1,2,3cd)pyreen   <0,01 ≤  0,0004 0,0252 0,05   0,02 

 benzo(ghi)peryleen   <0,01 ≤  0,0003 0,0252 0,05   0,05 

 Overige stoffen  (µg/l)               

 minerale olie C10-C40   <100 ≤  50 325 600  100 

      - minerale olie (C10-C12)   *) <25 ≤  50 325 600  25 

      - minerale olie (C12-C22)   *) <25 ≤  50 325 600  25 

      - minerale olie (C22-C30)   *) <25 ≤  50 325 600  25 

      - minerale olie (C30-C42)   *) <25 ≤  50 325 600  25 
 
*    : het gehalte is groter dan de streefwaarde 
* *   : het gehalte is groter dan de tussenwaarde 
* * *   :het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
 



 
Uit tabel 3. blijkt dat in het grondwatermonster uit peilbuis M1 naftaleen verhoogd t.o.v. de streefwaarde is gemeten. 
Het gemeten gehalte naftaleen overschrijdt de streefwaarde in geringe mate de tussenwaarde wordt niet benadert. Bij de 
bepaling van de vluchtige aromaten (BETXN) is naftaleen niet verhoogd t.o.v. de streefwaarde en/of de detectiegrens 
gemeten. 
 
 
Balans 
 
afvoer verontreinigde grond  
De verontreinigde grond is op 08, 09 en 29 november afvalstroomnummer 06301100042 naar Theo Pouw te Utrecht   
afgevoerd. 
 
Voor de betreffende saneringslocatie is een afvalstroomnr. aangemaakt. Op het afvalstroomnr. is o.a. grond afgevoerd 
van de deellocaties A, D en E (BUS-melding).  
 
In tabel 6 zijn de hoeveelheden, bestemming en afvalstroomnummers weergegeven. In bijlage 6  is een overzicht 
gegeven van alle afgevoerde vrachten grond van de locatie (weegbonnen).  
 
tabel 3 Afgevoerde hoeveelheden  
Materiaal Afvalstroomnummer Bestemming Totale hoeveelheid 
 
Verontreinigde grond 
 

 
06301100042 

 
Theo Pouw 

 
542,18 ton 

 
339 m3 

 
 

 
Op basis van de weegbonnen 1270903-01, 1271478-1, 1279927-1 en 1280081-1 is naar schatting 154,86 ton grond 
van de deellocaties A en D afgevoerd. Op basis van de ontgravingen is geschat dat circa 136 ton (85 m3) is ontgraven 
en afgevoerd.  
 
 
aanvulling en afwerking  
Na ontgraving van de verontreiniging is de sanering aangevuld met gecertificeerd zand. In bijlage 7 is het certificaat 
van het vulzand opgenomen. 



 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
Na afronding van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden op de deellocaties A en D aan de Singel nr. 49 te Wijk bij 
Duurstede wordt het volgende geconcludeerd: 
 
Deellocatie A  
 
putwanden  
Putwand W11 bevat na sanering geen verhoogde gehalten minerale olie en vluchtige aromaten t.o.v. de 
achtergrondwaarde/detectiegrens. 
 
putbodem  
De putbodems PB6 en PB7A bevatten na sanering geen verhoogde gehalten minerale olie en vluchtige aromaten t.o.v. 
de achtergrondwaarde/detectiegrens. 
 
Deellocatie D  
 
putwanden  
De putwanden W5A, W6, W7, W8 en W9 bevatten na sanering geen verhoogde gehalten minerale olie en vluchtige 
aromaten t.o.v. de achtergrondwaarde/detectiegrens. 
 
putbodem  
De putbodems PB4 en PB5A bevatten na sanering geen verhoogde gehalten minerale olie en vluchtige aromaten t.o.v. 
de achtergrondwaarde/detectiegrens. 
 
grondwater  
Het grondwater in de monitoringspeilbuis M1 bevat een lichte verhoging naftaleen (polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK)). Het verhoogde gehalte naftaleen in bij de analyse van vluchtige aomaten (BETXN) niet 
aangetoond. De geringe overschrijding naftaleen (polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)) vormt ons inziens 
geen risico’s voor de volksgezondheid en/of het milieu. Verdere maatregelen worden gezien de te maken kosten en 
het te behalen milieurendement niet zinvol geacht. 
 
 
ontgraven- en afgevoerde grond  
In totaal is circa 85 m³ verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar Theo Pouw te Utrecht. 
 
 



Algemeen 
Op basis van het behaalde saneringsresultaat zijn voor de deellocaties A en D op het onderhavige perceel Singel 49 te 
Wijk bij Duurstede geen actuele humane risico’s, ecologische risico’s en/of verspreidingsrisico’s te verwachten. 
 
Vervolgstappen worden, ons inziens, gezien het eindresultaat niet noodzakelijk geacht. 
 
Aanbevolen wordt het saneringsevaluatierapport goedkeuring aan het bevoegd gezag (gemeente Wijk bij Duurstede) 
voor te leggen. 
 
 
Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn geweest, verblijven wij, 
 
Met vriendelijke groet,       
 
Sigma Bouw & Milieu 
 
ing. M.J.A. van Wuykhuyse 
projectleider Bodem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1  : topografisch overzicht 
Bijlage 2A  : verontreinigingssituatie grond (1:500) 
Bijlage 2B  : verontreinigingssituatie grondwater (1:500) 
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