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Kwaliteitszorg 
Econsultancy is lid van de Vereniging Kw aliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- 
en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kw aliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op 
het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau w erkt con-
form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medew erkers en het toe-
passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.  
 
Econsultancy w erkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kw aliteitshandboek. Ons kw aliteits-
systeem is gecertif iceerd volgens de kw aliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008. 
 
Betrouwbaarheid 
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige w ijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een 
bodemonderzoek w ordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgew ijs bemonsteren van de bodem, 
w aardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de 
milieuhygiënische bodemkw aliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op 
voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door 
Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt. 
 
In dit kader dient ook opgemerkt te w orden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econ-
sultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor 

de juistheid en volledigheid van deze informatie. 
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van Buro SRO opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkennend bo-

demonderzoek aan de Rozengaarde te Leusden. 

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. 

 

Het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksin-

spanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aan-

wezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de nieuwbouw op de 

onderzoekslocatie, evenals de bestemmingsplanwijziging. 

 

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

uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uit ge-

voerd conform de NEN 5740+A1:2016 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van ver-

kennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond".  

 

Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 

"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. De 

analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de 

achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). 

 

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000. 

In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden.  

 

 

2 VOORONDERZOEK 

 

2.1 Geraadpleegde bronnen 

 

De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Leusden aanwezige 

informatie (contactpersoon de heer R. Horijn), informatie verkregen van de opdrachtgever (Buro 

SRO), informatie verkregen van de sloopbegeleider (AA&C Nederland, contactpersoon de heer        

F. van den Dool) en informatie verkregen uit de op 20 september 2017 uitgevoerde terreininspectie. 

 

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

over: 

 

 Het historische, huidige en toekomstige gebruik; 

 Eventuele calamiteiten; 

 Eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 

 De bodemopbouw en geohydrologie; 

 Verhardingen, kabels en leidingen. 

 

Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 
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2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek 

 

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen en/of ter-

reindelen binnen een afstand van 25 meter. De onderzoekslocatie (± 8.015 m²) ligt aan de            

Rozengaarde, circa 0,5 kilometer ten zuiden van de kern van Leusden (zie bijlage 1). De onderzoeks-

locatie is kadastraal bekend gemeente Leusden, sectie F, nummers 1600, 2909 en 7692 (gedeelte-

lijk). 

 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) zijn de coördinaten van de onderzoeks-

locatie X = 157.855, Y = 460.566 en het maaiveld bevindt zich op een hoogte van circa 3,2 m +NAP.  

 

2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  

 

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

destijds in agrarisch gebruik. Tot circa 1973 is dit gebruik van de onderzoekslocatie niet wezenlijk 

veranderd. Omstreeks 1973 werd er een schoolgebouw op de onderzoekslocatie gebouwd. Op de 

zuidoost kant van de onderzoekslocatie werd omstreeks 1982 een schoolgebouw gebouwd. Deze 

bebouwing is recent gesloopt (met gefaseerde asbestverwijdering) en sindsdien is het volledige on-

derzoeksterrein braakliggend. Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen de aanwezigheid van opho-

gingen, dempingen of stortingen. 

 

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

van de onderzoekslocatie. 

 

Voor zover bij de opdrachtgever, gemeente Leusden en de RUD Utrecht bekend, heeft er op de on-

derzoekslocatie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks 

plaatsgevonden. Ook zijn er geen gegevens bekend betreffende overig potentieel bodembedreigende 

activiteiten op de onderzoekslocatie. 

 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te 

verwachten. 

 

2.4 Calamiteiten 

 

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

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

gemeente Leusden blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamitei ten hebben 

voorgedaan. 

 

2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie 

 

In augustus 2006 is door ingenieursbureau P&J Milieuservices B.V. een verkennend bodemonder-

zoek uitgevoerd (kenmerk 0632401A, zie bijlage 7) ter plaatse van het ‘Plandeel Rossenberg’       
(Rozengaarde 37 en Rozenhaag 43 te Leusden) te Leusden. Aanleiding tot het uitvoeren van het 

onderzoek is een herontwikkeling van de locatie (realisatie woonvoorzieningen). Op basis van de 

resultaten van het vooronderzoek conform NVN 5725 is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie 

onverdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging. Het verkennend onderzoek is uitgevoerd con-

form de NEN 5740. 

 

  

http://www.ahn.nl/
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De onderzoeksresultaten waren destijds als volgt: 
 

 De vaste bodem bestaat tot 2,5 m -mv uit zand met een humeuze bovenlaag; 

 Bij een tweetal boringen (boring 5, traject 0,3-0,5 m -mv en 10, traject 0,5-0,7 m -mv) is een 

zwakke bijmenging aan baksteenpuin aangetroffen. Op en onder het maaiveld zijn geen as-

bestverdachte materialen aangetroffen; 

 In de 4 onderzochte mengmonsters van de grond zijn geen gehalten boven de streefwaarden 

aangetoond. 

 Het grondwaterniveau bevindt zich tijdens de uitvoering van het onderzoek op circa             

1,3 m -mv; 

 In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan zink aangetoond. Geen van de overige 

geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte boven de streefwaarde. 

 

Geconcludeerd werd dat de hypothese “onverdachte locatie” formeel geen stand houdt. Een aanvul-

lend onderzoek met een gewijzigde hypothese wordt echter niet noodzakelijk geacht.  

 

Voorafgaand aan de sloop van de bebouwing is in 2017 door Solidé Projectadvies een asbestinventa-

risatie uitgevoerd (projectnummer: RH170106, d.d. 8 maart 2017, zie bijlage 7). Destijds zijn in de 

bebouwing diverse asbesthoudende materialen aangetoond. Na het verwijderen van de asbesthou-

dende materialen uit de schoolgebouwen is in mei 2017 een visuele inspectie na asbestverwijdering 

door Sanitas Metingen & Inspecties B.V. uitgevoerd (projectnummer: 17.08553/1/1.1, zie bijlage 7). 

Bovenstaande gegevens waren na uitvoering van het verkennend bodemonderzoek bij Econsultancy 

bekend. 

 

2.6 Belendende percelen/terreindelen 

 

In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende 

percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de omlig-

gende terreindelen is als volgt: 

 

 Aan de noordzijde bevindt zich de straat Rozengaarde; 

 Aan de oostzijde bevinden zich woonhuizen met bijbehorende siertuinen; 

 Aan de zuidzijde bevindt zich een begraafplaats; 

 Aan de westzijde bevinden zich woonhuizen met bijbehorende siertuinen. 

 

Van de omliggende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend. 

 

De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend betreffende potentieel bodembedrei-

gende activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriële activiteiten in de directe 

omgeving van de onderzoekslocatie plaats. 

 

2.7 Terreininspectie 

 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 

identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-

terverontreiniging. 

 

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

zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een 

grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. 
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Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 

 

2.8 Toekomstige situatie 

 

De initiatiefnemer is voornemens woonhuizen op de locatie te bouwen.  

 

2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten 

 

Er is geen informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde achtergrondgehalten in de 

grond en het grondwater.  

 

2.10 Bodemopbouw 

 

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een beekeerdgrond, dat voor-

namelijk is opgebouwd uit leemarm en zwak lemig fijn zand.  

 

2.11 Geohydrologie 

 

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 2,0 m +NAP, waardoor het grondwater 

zich op ± 1,2 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de 

isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in noordelijke richting.  

 

Op een afstand van ± 1,7 kilometer ten zuiden van de onderzoekslocatie en op ± 2,5 kilometer ten 

oosten van de onderzoekslocatie liggen pompstations. De onttrekking van deze pompstations hebben 

waarschijnlijk slechts een beperkte invloed op de grondwaterstroming van het freatisch grondwater. 

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

 

 

3 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) 

 

Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of 

landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen 

verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrond-

waarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achter-

grondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is 

aan te wijzen. 

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoeks locatie onderzocht dient te wor-

den volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese 

dat de bodem niet verontreinigd is. 
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4 VELDWERK 

 

4.1 Algemeen 

 

Het veldwerk van het verkennend bodemonderzoek omvat het zintuiglijk beoordelen van aanwezige 

bodemlagen door middel van het handmatig opboren van bodemmateriaal. De aanwezige bodemla-

gen worden hierbij nauwkeurig beschreven en de posities van de betreffende monstername-punten 

worden op kaart vastgelegd. Dit is beschreven in paragraaf 4.2. De zintuiglijke beoordeling van de 

grond vormt de basis van de keuzes bij de inzet van de chemische analyse, zoals beschreven in 

hoofdstuk 5. Voor de bemonstering van grondwater, ten behoeve van chemische analyse, wordt ge-

bruik gemaakt van te plaatsen peilbuizen. De wijze waarop de grondwatermonsters worden verkregen 

is beschreven in paragraaf 4.3. 

 

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlij nen, 

die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend 

uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met 

daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuizen. In bijlage 3 zijn de boorprofie-

len opgenomen. 

 

4.2 Grondonderzoek 

 

4.2.1 Uitvoering veldwerk 

 

Het veldwerk is op 4 oktober 2017 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer         

K. Gerrist. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het 

protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonder-

zoek".  

 

In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 19 boringen geplaatst; 13 boringen tot            

0,5 m -mv, 4 boringen tot 2,0 m -mv en 2 boringen tot maximaal 2,9 m -mv. Deze diepe boringen zijn 

afgewerkt als peilbuis, teneinde de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te kunnen bepalen. 

Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er 

grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreini-

gingskenmerken of een afwijkende textuur gescheiden bemonsterd zijn.  

 

4.2.2 Zintuiglijke waarnemingen 

 

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig grof zand. De bovengrond 

is bovendien zwak humeus. De boven- en ondergrond zijn plaatselijk zwak tot matig gleyhoudend. 

  

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, evenals in de bodem, 

puin(resten) aangetroffen. Door de firma AA&C Nederland is aangegeven dat het puin als gevolg van 

de recente sloop in de bodem terecht gekomen is, waarbij verder aangegeven is dat onder het maai-

veld, in de bodem, een steenachtige fundering aanwezig is geweest. Na de sloop van het schoolge-

bouw is het terrein machinaal uitgeriekt op >40 mm. Hiermee zijn kleine restanten gebroken puin in 

de bodem achter gebleven, doorgaans tot het formaat van een halve metselwerkklinker. Het asbest is 

vooraf uit de bebouwing gesaneerd en daarom kunnen de puinrestanten in de bodem, uitgaande van 

het voorgaande, als onverdacht voor de aanwezigheid van asbest beschouwd worden. 
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Wel is er op de locatie op het maaiveld 1 stukje asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen (zie bijla-

ge 2a voor vindplaats). Mede gelet op de uitgevoerde asbestverwijdering uit de bebouwing en de 

overige zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden is, onzes inziens, op de onder-

zoekslocatie sprake van de aanwezigheid van 1 stukje “zwerfasbest”. Het plaatmateriaal is tijdens de 

veldwerkzaamheden bemonsterd en daarom niet meer op de onderzoekslocatie aanwezig. Gelet op 

het voorgaande wordt er ter plaatse van de onderzoekslocatie geen asbestverontreiniging in de bo-

dem verwacht en kan de onderzoekslocatie, onzes inziens, als onverdacht voor de parameter asbest 

worden beschouwd. 

 

Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doelstelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet 

conform de NEN 5707 ("Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en par-

tijen grond") zijn uitgevoerd. De uitkomst van het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest 

daarom indicatief. 

 

Tabel I geeft een overzicht van de zintuiglijk waargenomen verontreinigingen, die in het opgeboorde 

materiaal zijn aangetroffen. 

 
Tabel I. Zintuiglijk waargenomen verontreinigingen 

 

Boornummer Traject (m -mv) Einddiepte boring (m -mv) Waargenomen verontreinigingen 

03 0,0-0,5 2,0 zwak baksteenhoudend 

11 0,0-0,5 0,5 zwak baksteenhoudend 

12 0,0-0,1 0,5 zwak puinhoudend, zwak grindhoudend 

14 0,0-0,5 0,5 zwak baksteenhoudend 

15 0,0-0,5 0,5 zwak baksteenhoudend, zwak roesthoudend 

16 0,0-0,5 0,5 matig baksteenhoudend, zwak roesthoudend 

17 0,0-0,5 2,9 zwak puinhoudend, zwak grindhoudend 

18 0,0-0,5 0,5 zwak puinhoudend 

19 

 

0,0-0,2 

0,2-0,5 

0,5 zwak puinhoudend 

0,5 zwak baksteenhoudend, zwak koolashoudend 

 

4.3 Grondwateronderzoek 

 

4.3.1 Uitvoering veldwerk 

 

Stroomafwaarts en stroomopwaarts zijn 2 peilbuizen (filterstelling 1,9-2,9 m -mv) geplaatst. De filter-

stelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op    

4 oktober 2017 is geschat. Het onderste gedeelte van de peilbuizen (het peilfilter) is geperforeerd en 

de ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filter-

grind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis 

kunnen migreren. De peilbuizen zijn direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal 

een week is het grondwater bemonsterd. 

 

4.3.2 Bemonstering 

 

De grondwaterbemonstering is op 11 oktober 2017 uitgevoerd door de heer M.J.M. Schalk. Deze 

medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van 

de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek". 
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De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de 

NEN 5744:2011. De bemonstering heeft plaatsgevonden nadat de EGV een constante waarde had 

bereikt, met inachtneming van het voorgeschreven afpompvolume en afpompdebiet. Na afronding 

van het voorpompen is de troebelheid gemeten. Bij de bemonstering is gebruik gemaakt van schone 

kunststofslangen en is voorkomen dat er gas- of luchtbellen in de monsters zijn gekomen. Het water-

monster ten behoeve van de analyse op metalen is in het veld gefiltreerd. Tabel II geeft een overzicht 

van de grondwaterstand en de in het veld bepaalde waarde van de troebelheid.  

 

Tabel II. Overzicht gegevens peilbuizen en veldmetingen grondwater  
 

Peilbuisnummer Situering peilbuis Filterstelling 

(m -mv) 

Grondwaterstand 

 (m -mv) 

Elektrisch Gelei-

dingsvermogen 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

04 stroomopwaarts 1,9-2,9 1,39 551 26 

17 stroomaf waarts 1,9-2,9 1,09 634 49 

 
 
5 LABORATORIUMONDERZOEK 

 

5.1 Uitvoering analyses 

 

Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de 

Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het 

laboratorium zijn in totaal 6 grond(meng)monsters samengesteld (4 grond(meng)monsters van de 

bovengrond en 2 grond(meng)monsters van de ondergrond). De zintuiglijk meest verontreinigde 

grondmonsters zijn gebruikt bij de samenstelling van de grondmengmonsters. De                                

6 grond(meng)monsters en de grondwatermonsters zijn geanalyseerd op de volgende pakketten: 

 

-  standaardpakket grond: 

 droge stof, lutum en organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, mo-

lybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

(PAK) en minerale olie; 

 

-  standaardpakket grondwater: 

 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige 

aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale 

olie. 

 

Tabel III geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-

ten. 
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Tabel III. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten 

 

Grond(meng)- 

monster 

Traject 

(cm -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

19-2 19 (20-50) standaardpakket + lutum en organische 

stof  

bov engrond ter plaatse v an boring 19  

(zwak baksteenhoudend, zwak 

koolashoudend) 

MM01 12 (0-10) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-20) standaardpakket + lutum en organische 

stof  

bov engrond noordwestelijk terreindeel  

(zwak puinhoudend, zwak grindhou-

dend) 

MM02 03 (0-50) 11 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 

16 (0-50) 

standaardpakket + lutum en organische 

stof  

bov engrond onderzoekslocatie 

(zwak tot matig baksteenhoudend, zwak 

roesthoudend) 

MM03 03 (50-100) 03 (100-150) 03 (150-200) 

04 (50-70) 04 (70-100) 04 (100-150) 04 

(150-200) 06 (50-100) 06 (100-150) 06 

(150-200) 

standaardpakket + lutum en organische 

stof  

ondergrond zuidelijk terreindeel 

(zintuiglijk schoon) 

MM04 08 (70-100) 08 (100-150) 08 (150-200) 

10 (70-100) 10 (120-150) 10 (150-200) 

17 (50-70) 17 (80-120) 17 (150-200) 17 

(120-150) 

standaardpakket + lutum en organische 

stof  

ondergrond noordelijk terreindeel 

(zintuiglijk schoon) 

MM05 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 

06 (0-50) 07 (0-30) 08 (0-50) 09 (0-50) 

10 (0-40) 13 (0-30) 

standaardpakket + lutum en organische 

stof  

bov engrond gehele onderzoekslocatie 

(zintuiglijk schoon) 

 

Het bemonsterde asbestverdachte plaatmateriaal is niet geanalyseerd op asbesthoudendheid, aan-

gezien de resultaten van eventuele analyse van het plaatmateriaal niet zal leiden tot een aanpassing 
van de onderzoeksopzet (zie paragraaf 4.2.2). 
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5.2 Toetsingskader 

 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de 

achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). Dit toetsingskader 

voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de toet-

singstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onderscheiden waarden met de verschillen-

de niveaus: 

 

-  achtergrondwaarde: 

 deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem 

van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lo-

kale verontreinigingsbronnen; 

 

-  streefwaarde: 

 deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te 

waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht; 

 

-  tussenwaarde: 

 deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van 

grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratie-

grens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden 

van ernstige bodemverontreiniging bestaat; 

 

-  interventiewaarde: 

 deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarbo-

ven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschap-

pen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de in-

terventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interven-

tiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en 

de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of in-

terventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolg-

onderzoek meestal niet noodzakelijk. 

 

In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 

achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en 

25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door 

het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar 

gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. 

 

De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van 

verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: 

 

Grond: 

- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 

- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 

- matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 

- sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 
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Grondwater: 

- niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; 

- licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; 

- matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; 

- sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. 

 

5.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters 

 

Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-

schrijden. 

 

Tabel IV. Overschrijdingen toetsingskaders grond 

 

Grondmengmonster Traject 

(cm -mv) 

Gehalte > AW 

(licht verontreinigd) 

Gehalte > T 

(matig verontreinigd) 

Gehalte > I 

(sterk verontreinigd) 

19-2 19 (20-50) zink 

PAK 

- - 

MM01 12 (0-10) 17 (0-50) 18 (0-

50) 19 (0-20) 

PAK - - 

MM02 03 (0-50) 11 (0-50) 14 (0-

50) 15 (0-50) 16 (0-50) 

PAK - - 

MM03 03 (50-100) 03 (100-150) 

03 (150-200) 04 (50-70) 04 

(70-100) 04 (100-150) 04 

(150-200) 06 (50-100) 06 

(100-150) 06 (150-200) 

- - - 

MM04 08 (70-100) 08 (100-150) 

08 (150-200) 10 (70-100) 

10 (120-150) 10 (150-200) 

17 (50-70) 17 (80-120) 17 

(150-200) 17 (120-150) 

- - - 

MM05 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (0-

50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 

(0-30) 08 (0-50) 09 (0-50) 

10 (0-40) 13 (0-30) 

- - - 

 

Tabel V geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader 

overschrijden. 

 
Tabel V. Overschrijdingen toetsingskader grondwater  

 

Grondwater- 

monster 

Situering 

peilbuis 

Concentratie > S 

(licht verontreinigd) 

Concentratie > T 

(matig verontreinigd) 

Concentratie > I 

(sterk verontreinigd) 

04 stroomopwaarts - - - 

17 stroomaf waarts kwik 

nikkel 

naf taleen 

- - 

 

Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-

toetste analyseresultaten. 
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  

 

Econsultancy heeft in opdracht van Buro SRO een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de 

Rozengaarde te Leusden. 

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. 

 

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoeks locatie onderzocht dient te wor-

den volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese 

dat de bodem niet verontreinigd is. 

 

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig grof zand. De bovengrond 

is bovendien zwak humeus. De boven- en ondergrond zijn plaatselijk zwak tot matig gleyhoudend. 

 

De bovengrond is plaatselijk zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend en/of zwak grindhoudend. 

Verder is de bovengrond plaatselijk zwak koolashoudend. Het opgeboorde materiaal van boringen 15 

en 16 is over het traject 0,0-0,5 m -mv zwak roesthoudend. Verder zijn er zintuiglijk geen verontreini-

gingen waargenomen. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, evenals in de bodem, 

puin(resten) aangetroffen. Door de firma AA&C Nederland is aangegeven dat het puin als gevolg van 

de recente sloop in de bodem terecht gekomen is, waarbij verder aangegeven is dat onder het maai-

veld, in de bodem, een steenachtige fundering aanwezig is geweest. Na de sloop van het schoolge-

bouw is het terrein machinaal uitgeriekt op >40 mm. Hiermee zijn kleine restanten gebroken puin in 

de bodem achter gebleven, doorgaans tot het formaat van een halve metselwerkklinker. Het asbest is 

vooraf uit de bebouwing gesaneerd en daarom kunnen de puinrestanten in de bodem, uitgaande van 

het voorgaande, als onverdacht voor de aanwezigheid van asbest beschouwd worden. Wel is er op 

de locatie op het maaiveld 1 stukje asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. Mede gelet op de 

uitgevoerde asbestverwijdering uit de bebouwing en de overige zintuiglijke waarnemingen tijdens de 

veldwerkzaamheden is, onzes inziens, op de onderzoekslocatie sprake van de aanwezigheid van      

1 stukje “zwerfasbest”. Het plaatmateriaal is tijdens de veldwerkzaamheden bemonsterd en daarom 

niet meer op de onderzoekslocatie aanwezig. Gelet op het voorgaande wordt er ter plaatse van de 

onderzoekslocatie geen asbestverontreiniging in de bodem verwacht en kan de onderzoekslocatie, 

onzes inziens, als onverdacht voor de parameter asbest worden beschouwd. De uiteindelijke beslis-

sing hierover ligt bij het bevoegd gezag. 

 

Er wordt opgemerkt dat gelet op de doelstelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet con-

form de NEN 5707 zijn uitgevoerd. De uitkomst van het onderzoek is met betrekking tot de parameter 

asbest daarom indicatief. 

 

De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met zink en PAK. In de ondergrond zijn geen veront-

reinigingen geconstateerd. Het grondwater is plaatselijk licht verontreinigd met kwik, nikkel en nafta-

leen. 

 

De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd 

wordt, op basis van de lichte verontreinigingen, verworpen. Echter, gelet op de aard en mate van 

verontreiniging, bestaat er met betrekking tot de onderzochte parameters géén reden voor een nader 

onderzoek en bestaan er met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en op basis 

van de onderzochte parameters géén belemmeringen voor de nieuwbouw op de onderzoekslocatie.  
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Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer wor-

den afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mo-

gelijk van toepassing. 

 

Econsultancy 

Rotterdam, 21 december 2017 

 

 

 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 02

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 03

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, bruinbeige, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
donkerbeige, Edelmanboor

200

Boring: 04

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
Edelmanboor, BOPB: ca. 100 cm 
+mv

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
gleyhoudend, bruinbeige, 
Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbeige, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donkerbeige, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, lichtbruin, Edelmanboor

290

Boring: 05

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor

50

Boring: 06

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
gleyhoudend, geelbeige, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbeige, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, donkerbeige, Edelmanboor

200
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: 07

0

50

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
gleyhoudend, neutraalbeige, 
Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

50

Boring: 08

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
gleyhoudend, geelbeige, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

200

Boring: 09

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruinbeige, Edelmanboor

50

Boring: 10

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruinbeige, Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

120

Zand, matig grof, zwak siltig, 
donkergrijs, Edelmanboor

200

Boring: 11

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 12

0

50

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
grindhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

50

Boring: 13

0

50

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
gleyhoudend, grijsbeige, 
Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

50

Boring: 14

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
zwak wortelhoudend, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: 15

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
zwak roesthoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 16

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend, 
zwak roesthoudend, bruinbeige, 
Edelmanboor

50

Boring: 17

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
grindhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor, BOPB: ca. 100 +mv

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruinbeige, Edelmanboor70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
gleyhoudend, lichtbeige, 
Edelmanboor

120

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
gleyhoudend, grijsbeige, 
Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
gleyhoudend, grijsbeige, 
Zuigerboor handmatig

290

Boring: 18

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, zwak houthoudend, 
bruinbeige, Edelmanboor

50

Boring: 19

0

50

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, bruinbeige, 
Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
koolashoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50



Bijlage 4a Analysecertificaten 



T.a.v. E.M. HoogstratenDelftseplein 27 B II3013 AA  ROTTERDAMDatum: 16-Oct-2017NETHERLANDSEconsultancyAnalysecertificaatHierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.Uw project/verslagnummerUw projectnaamUw ordernummerMonster(s) ontvangen 04-Oct-20175075.0012017132112/1Certificaatnummer/VersieDit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.Bewaren tot:Datum: Naam: Handtekening:Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.Eurofins Analytico B.V.Met vriendelijke groet, Technical ManagerIng. A. VeldhuizenEurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



1 2 3 4 5Gerrist 1/25075.001Analysecertificaat 16-Oct-2017/17:36Uw project/verslagnummerUw projectnaamUw ordernummerMonsternemer StartdatumRapportagedatumBijlagePaginaAnalyse Eenheid A,B,C,D06-Oct-2017Monstermatrix Grond (AS3000) 2017132112/1Certificaatnummer/VersieVoorbehandeling Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000Bodemkundige analysesS 96.5% (m/m) 87.3 89.0 86.1 85.6Droge stofS 2.0% (m/m) ds 1.3 1.5 <0.7 <0.7Organische stof 97.8% (m/m) ds 98.4 98.1 99.5 99.5GloeirestS 2.0% (m/m) ds 5.3 5.9 2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)MetalenS 22mg/kg ds <20 <20 <20 <20Barium (Ba)S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)S 7.6mg/kg ds 5.6 5.6 <5.0 <5.0Koper (Cu)S <0.050mg/kg ds 0.052 <0.050 <0.050 0.078Kwik (Hg)S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)S 18mg/kg ds 19 20 <10 <10Lood (Pb)S 70mg/kg ds 31 22 <20 <20Zink (Zn)Minerale olie <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 3.7Minerale olie (C10-C12) <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 5.6Minerale olie (C12-C16) 6.1mg/kg ds 7.6 6.8 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21) 12mg/kg ds 16 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30) <5.0mg/kg ds 9.2 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35) <6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)S <35mg/kg ds 38 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40) Zie bijl.Chromatogram olie (GC)Polychloorbifenylen, PCBS <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 10112345 19-2 19 (20-50)MM01 12 (0-10) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-20)MM02 03 (0-50) 11 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50)MM03 03 (50-100) 03 (100-150) 03 (150-200) 04 (50-70) 04 (70-100) 04 (100-150) 04 (150-200) 06 (50-1MM04 08 (70-100) 08 (100-150) 08 (150-200) 10 (70-100) 10 (120-150) 10 (150-200) 17 (50-70) 17 (80-1 97509069750905975090497509039750902
Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.
Q: door RvA geaccrediteerde verrichtingA: AP04 erkende verrichting

Nr.
RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.S: AS SIKB erkende verrichting
Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting 04-Oct-201704-Oct-201704-Oct-201704-Oct-201704-Oct-2017M: MCERTS erkend



1 2 3 4 5Gerrist 2/25075.001Analysecertificaat 16-Oct-2017/17:36Uw project/verslagnummerUw projectnaamUw ordernummerMonsternemer StartdatumRapportagedatumBijlagePaginaAnalyse Eenheid A,B,C,D06-Oct-2017Monstermatrix Grond (AS3000) 2017132112/1Certificaatnummer/VersieS <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180S 1)1)1)1)1)0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAKS <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050NaftaleenS 0.56mg/kg ds 0.45 0.39 <0.050 <0.050FenanthreenS 0.23mg/kg ds 0.98 0.13 <0.050 <0.050AnthraceenS 1.3mg/kg ds 0.95 0.79 <0.050 <0.050FluorantheenS 0.77mg/kg ds 0.60 0.53 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceenS 0.76mg/kg ds 0.67 0.53 <0.050 <0.050ChryseenS 0.29mg/kg ds 0.30 0.21 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheenS 0.70mg/kg ds 0.55 0.35 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreenS 0.43mg/kg ds 0.29 0.19 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleenS 0.39mg/kg ds 0.34 0.18 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreenS 1)1)5.4mg/kg ds 5.2 3.4 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)
12345 19-2 19 (20-50)MM01 12 (0-10) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-20)MM02 03 (0-50) 11 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50)MM03 03 (50-100) 03 (100-150) 03 (150-200) 04 (50-70) 04 (70-100) 04 (100-150) 04 (150-200) 06 (50-1MM04 08 (70-100) 08 (100-150) 08 (150-200) 10 (70-100) 10 (120-150) 10 (150-200) 17 (50-70) 17 (80-1 97509069750905975090497509039750902
Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichtingA: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.Nr.
RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.S: AS SIKB erkende verrichting
Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting 04-Oct-201704-Oct-201704-Oct-201704-Oct-201704-Oct-2017M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017132112/1 Pagina 1/1Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving 19-2 19 (20-50) 9750902 19  20  50 05340735142 MM01 12 (0-10) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-20) 9750903 12  0  10 05340735031 9750903 17  0  50 05340735151 9750903 18  0  50 05340735011 9750903 19  0  20 05340735131 MM02 03 (0-50) 11 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0 9750904 03  0  50 05340739871 9750904 11  0  50 05340731211 9750904 14  0  50 05340735021 9750904 15  0  50 05340735061 9750904 16  0  50 05340735091 MM03 03 (50-100) 03 (100-150) 03 (150-200) 04 (50- 9750905 03  50  100 05340739842 9750905 04  150  200 05340734505 9750905 04  50  70 05340736382 9750905 06  50  100 05340731182 9750905 03  100  150 05340739893 9750905 04  70  100 05340736373 9750905 06  100  150 05340731233 9750905 03  150  200 05340739834 9750905 04  100  150 05340736454 9750905 06  150  200 05340731244 MM04 08 (70-100) 08 (100-150) 08 (150-200) 10 (70- 9750906 17  50  70 05340735102 9750906 17  150  200 05340735086 9750906 08  70  100 05340731193 9750906 10  70  100 05340736423 9750906 08  100  150 05340734544 9750906 17  80  120 05340735124 9750906 08  150  200 05340731165 9750906 10  120  150 05340736415 9750906 17  120  150 05340735075 9750906 10  150  200 05340736476
Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017132112/1 Pagina 1/1Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017132112/1 Pagina 1/1.Analyse Methode referentieTechniekMethode Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000 Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies) Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn) Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40) Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC) Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7) Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM) Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2017132112/1 Pagina 1/1Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.Analyse Monster nr.De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 975090297509049750905

Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01Eurofins Analytico B.V. Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9750903
Certificate no.: 2017132112
Sample description.: MM01 12 (0-10) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-20)
 V
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T.a.v. E.M. HoogstratenDelftseplein 27 B II3013 AA  ROTTERDAMDatum: 03-Nov-2017NETHERLANDSEconsultancyAnalysecertificaatHierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.Uw project/verslagnummerUw projectnaamUw ordernummerMonster(s) ontvangen 04-Oct-20175075.0012017142627/1Certificaatnummer/VersieDit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.Bewaren tot:Datum: Naam: Handtekening:Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.Eurofins Analytico B.V.Met vriendelijke groet, Technical ManagerIng. A. VeldhuizenEurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



1 1/25075.001Analysecertificaat 03-Nov-2017/06:10Uw project/verslagnummerUw projectnaamUw ordernummerMonsternemer StartdatumRapportagedatumBijlagePaginaAnalyse Eenheid A,B,C,D26-Oct-2017Monstermatrix Grond (AS3000) 2017142627/1Certificaatnummer/VersieVoorbehandeling UitgevoerdCryogeen malen AS3000Bodemkundige analysesS 88.9% (m/m)Droge stofS 1.5% (m/m) dsOrganische stof 98.4% (m/m) dsGloeirestS <2.0% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)MetalenS <20mg/kg dsBarium (Ba)S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)S <3.0mg/kg dsKobalt (Co)S <5.0mg/kg dsKoper (Cu)S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)S <4.0mg/kg dsNikkel (Ni)S <10mg/kg dsLood (Pb)S <20mg/kg dsZink (Zn)Minerale olie <3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12) <5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16) <5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21) <11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30) <5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35) <6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)Polychloorbifenylen, PCBS <0.0010mg/kg dsPCB 28S <0.0010mg/kg dsPCB 52S <0.0010mg/kg dsPCB 101S <0.0010mg/kg dsPCB 1181 MM05 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-30) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-40) 13 (0 9784601
Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.
Q: door RvA geaccrediteerde verrichtingA: AP04 erkende verrichting

Nr.
RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.S: AS SIKB erkende verrichting
Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting
04-Oct-2017

M: MCERTS erkend



1 2/25075.001Analysecertificaat 03-Nov-2017/06:10Uw project/verslagnummerUw projectnaamUw ordernummerMonsternemer StartdatumRapportagedatumBijlagePaginaAnalyse Eenheid A,B,C,D26-Oct-2017Monstermatrix Grond (AS3000) 2017142627/1Certificaatnummer/VersieS <0.0010mg/kg dsPCB 138S <0.0010mg/kg dsPCB 153S <0.0010mg/kg dsPCB 180S 1)0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAKS <0.050mg/kg dsNaftaleenS <0.050mg/kg dsFenanthreenS <0.050mg/kg dsAnthraceenS <0.050mg/kg dsFluorantheenS <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceenS <0.050mg/kg dsChryseenS <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheenS <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreenS <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleenS <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreenS 1)0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)
1 MM05 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-30) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-40) 13 (0 9784601
Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichtingA: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.Nr.
RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.S: AS SIKB erkende verrichting
Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting
04-Oct-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017142627/1 Pagina 1/1Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving MM05 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0 9784601 01  0  50 05340734491 9784601 13  0  30 05340735051 9784601 02  0  50 05340739921 9784601 04  0  50 05340736391 9784601 05  0  50 05340731251 9784601 06  0  50 05340731111 9784601 07  0  30 05340731201 9784601 08  0  50 05340731141 9784601 09  0  50 05340731121 9784601 10  0  40 05340731131

Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017142627/1 Pagina 1/1Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017142627/1 Pagina 1/1.Analyse Methode referentieTechniekMethode Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000 Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies) Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn) Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40) Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7) Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04 Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2017142627/1 Pagina 1/1Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.Analyse Monster nr.De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.Organische stof 9784601Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 9784601Extractie PCB/PAK 9784601

Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01Eurofins Analytico B.V. Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



T.a.v. E.M. HoogstratenDelftseplein 27 B II3013 AA  ROTTERDAMDatum: 20-Oct-2017NETHERLANDSEconsultancyAnalysecertificaatHierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.Uw project/verslagnummerUw projectnaamUw ordernummerMonster(s) ontvangen 11-Oct-20175075.0012017136712/1Certificaatnummer/VersieDit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.Bewaren tot:Datum: Naam: Handtekening:Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.Eurofins Analytico B.V.Met vriendelijke groet, Technical ManagerIng. A. VeldhuizenEurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



1 2 1/25075.001Analysecertificaat 20-Oct-2017/12:54Uw project/verslagnummerUw projectnaamUw ordernummerMonsternemer StartdatumRapportagedatumBijlagePaginaAnalyse Eenheid A,B,C16-Oct-2017Monstermatrix Water (AS3000) 2017136712/1Certificaatnummer/VersieMetalenS <20µg/L <20Barium (Ba)S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)S <2.0µg/L <2.0Kobalt (Co)S 2.3µg/L <2.0Koper (Cu)S <0.050µg/L 0.056Kwik (Hg)S <2.0µg/L 2.6Molybdeen (Mo)S 13µg/L 24Nikkel (Ni)S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)S <10µg/L <10Zink (Zn)Vluchtige Aromatische KoolwaterstoffenS <0.20µg/L <0.20BenzeenS <0.20µg/L <0.20TolueenS <0.20µg/L <0.20EthylbenzeenS <0.10µg/L <0.10o-XyleenS <0.20µg/L <0.20m,p-XyleenS 1)1)0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7 <0.90µg/L <0.90BTEX (som)S <0.020µg/L 0.021NaftaleenS <0.20µg/L <0.20StyreenVluchtige organische halogeenkoolwaterstoffenS <0.20µg/L <0.20DichloormethaanS <0.20µg/L <0.20TrichloormethaanS <0.10µg/L <0.10TetrachloormethaanS <0.20µg/L <0.20TrichlooretheenS <0.10µg/L <0.10TetrachlooretheenS <0.20µg/L <0.201,1-DichloorethaanS <0.20µg/L <0.201,2-DichloorethaanS <0.10µg/L <0.101,1,1-TrichloorethaanS <0.10µg/L <0.101,1,2-TrichloorethaanS <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen12 04-1-1 04 (190-290)17-1-1 17 (190-290) 97649729764971
Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.
Q: door RvA geaccrediteerde verrichtingA: AP04 erkende verrichting

Nr.
RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.S: AS SIKB erkende verrichting
Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting
11-Oct-201711-Oct-2017

M: MCERTS erkend



1 2 2/25075.001Analysecertificaat 20-Oct-2017/12:54Uw project/verslagnummerUw projectnaamUw ordernummerMonsternemer StartdatumRapportagedatumBijlagePaginaAnalyse Eenheid A,B,C16-Oct-2017Monstermatrix Water (AS3000) 2017136712/1Certificaatnummer/VersieS <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen <1.6µg/L <1.6CKW (som)S <0.20µg/L <0.20TribroommethaanS <0.10µg/L <0.10VinylchlorideS <0.10µg/L <0.101,1-DichlooretheenS 1)1)0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7S <0.20µg/L <0.201,1-DichloorpropaanS <0.20µg/L <0.201,2-DichloorpropaanS <0.20µg/L <0.201,3-DichloorpropaanS 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7Minerale olie <10µg/L <10Minerale olie (C10-C12) <10µg/L <10Minerale olie (C12-C16) <10µg/L <10Minerale olie (C16-C21) <15µg/L <15Minerale olie (C21-C30) <10µg/L <10Minerale olie (C30-C35) <10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)
12 04-1-1 04 (190-290)17-1-1 17 (190-290) 97649729764971
Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichtingA: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.Nr.
RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.S: AS SIKB erkende verrichting
Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting
11-Oct-201711-Oct-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017136712/1 Pagina 1/1Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving 04-1-1 04 (190-290) 9764971 08005736461 9764971 06802540182 9764971 06802540173 17-1-1 17 (190-290) 9764972 08005735861 9764972 06802540202 9764972 06802540133

Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017136712/1 Pagina 1/1Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017136712/1 Pagina 1/1.Analyse Methode referentieTechniekMethode Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN) Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba) Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd) Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co) Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu) Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg) Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo) Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni) Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb) Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn) Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000 Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11) Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform) Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000 Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000 Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten 



5075.00104-10-2017Gerrist201713211206-10-201716-10-2017Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I22Uitgevoerd% (m/m) 96,5 96,5% (m/m) ds 2 2% (m/m) ds 97,8% (m/m) ds 2 2mg/kg ds 22 85,25 20 190 555 920mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,2 0,6 6,8 13mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190mg/kg ds 7,6 15,72 - 5 40 115 190mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100mg/kg ds 18 28,33 - 10 50 290 530mg/kg ds 70 166,1 * 20 140 430 720mg/kg ds <3,0 10,5mg/kg ds <5,0 17,5mg/kg ds 6,1 30,5mg/kg ds 12 60mg/kg ds <5,0 17,5mg/kg ds <6,0 21mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds 0,56 0,56mg/kg ds 0,23 0,23mg/kg ds 1,3 1,3mg/kg ds 0,77 0,77mg/kg ds 0,76 0,76mg/kg ds 0,29 0,29mg/kg ds 0,7 0,7mg/kg ds 0,43 0,43mg/kg ds 0,39 0,39mg/kg ds 5,4 5,465 * 0,35 1,5 20,8 40Nr. Analytico-nr Monster1 9750902 Overschrijding Achtergrondwaardekleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaardegroter dan Achtergrondwaardegroter dan Tussenwaardegroter dan InterventiewaardeGestandaardiseerd gehalteVereiste RapportagegrensAchtergrondwaardeTussenwaardeInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
***GSSDRGAWTI

19-2 19 (20-50)Eindoordeel: Gebruikte afkortingen-***
Benzo(k)fluorantheenBenzo(a)pyreenBenzo(ghi)peryleenIndeno(123-cd)pyreenPAK VROM (10) (factor 0,7)Legenda
NaftaleenFenanthreenAnthraceenFluorantheenBenzo(a)anthraceenChryseen
PCB 118PCB 138PCB 153PCB 180PCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Minerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Polychloorbifenylen, PCBPCB 28PCB 52PCB 101
Minerale olieMinerale olie (C10-C12)Minerale olie (C12-C16)Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)
Koper (Cu)Kwik (Hg)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Lood (Pb)Zink (Zn)
GloeirestKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)MetalenBarium (Ba)Cadmium (Cd)Kobalt (Co)
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)VoorbehandelingCryogeen malen AS3000Bodemkundige analysesDroge stofOrganische stof
CertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseBodemtype correctieOrganische stof
BoToVa T12 Toetsing Wbb grondProjectnummerDatum monsternameMonsternemer



5075.00104-10-2017Gerrist201713211206-10-201716-10-2017Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I1,35,3Uitgevoerd% (m/m) 87,3 87,3% (m/m) ds 1,3 1,3% (m/m) ds 98,4% (m/m) ds 5,3 5,3mg/kg ds <20 38,41 20 190 555 920mg/kg ds <0,20 0,2294 - 0,2 0,6 6,8 13mg/kg ds <3,0 5,425 - 3 15 103 190mg/kg ds 5,6 10,4 - 5 40 115 190mg/kg ds 0,052 0,0709 - 0,05 0,15 18,1 36mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190mg/kg ds <4,0 6,405 - 4 35 67,5 100mg/kg ds 19 28,18 - 10 50 290 530mg/kg ds 31 62,99 - 20 140 430 720mg/kg ds <3,0 10,5mg/kg ds <5,0 17,5mg/kg ds 7,6 38mg/kg ds 16 80mg/kg ds 9,2 46mg/kg ds <6,0 21mg/kg ds 38 190 - 35 190 2600 5000Zie bijl.mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds 0,45 0,45mg/kg ds 0,98 0,98mg/kg ds 0,95 0,95mg/kg ds 0,6 0,6mg/kg ds 0,67 0,67mg/kg ds 0,3 0,3mg/kg ds 0,55 0,55mg/kg ds 0,29 0,29mg/kg ds 0,34 0,34mg/kg ds 5,2 5,165 * 0,35 1,5 20,8 40Nr. Analytico-nr Monster2 9750903 Overschrijding Achtergrondwaardekleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaardegroter dan Achtergrondwaardegroter dan Tussenwaardegroter dan InterventiewaardeGestandaardiseerd gehalteVereiste RapportagegrensAchtergrondwaardeTussenwaardeInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/I*****GSSDRGAWT
Legenda MM01 12 (0-10) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-20)Eindoordeel: Gebruikte afkortingen-*
ChryseenBenzo(k)fluorantheenBenzo(a)pyreenBenzo(ghi)peryleenIndeno(123-cd)pyreenPAK VROM (10) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAKNaftaleenFenanthreenAnthraceenFluorantheenBenzo(a)anthraceen
PCB 101PCB 118PCB 138PCB 153PCB 180PCB (som 7) (factor 0,7)
Minerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Chromatogram olie (GC)Polychloorbifenylen, PCBPCB 28PCB 52
Minerale olieMinerale olie (C10-C12)Minerale olie (C12-C16)Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)
Koper (Cu)Kwik (Hg)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Lood (Pb)Zink (Zn)
GloeirestKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)MetalenBarium (Ba)Cadmium (Cd)Kobalt (Co)
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)VoorbehandelingCryogeen malen AS3000Bodemkundige analysesDroge stofOrganische stof
CertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseBodemtype correctieOrganische stof
BoToVa T12 Toetsing Wbb grondProjectnummerDatum monsternameMonsternemer



5075.00104-10-2017Gerrist201713211206-10-201716-10-2017Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I1,55,9Uitgevoerd% (m/m) 89 89% (m/m) ds 1,5 1,5% (m/m) ds 98,1% (m/m) ds 5,9 5,9mg/kg ds <20 36,47 20 190 555 920mg/kg ds <0,20 0,2274 - 0,2 0,6 6,8 13mg/kg ds <3,0 5,175 - 3 15 103 190mg/kg ds 5,6 10,21 - 5 40 115 190mg/kg ds <0,050 0,0473 - 0,05 0,15 18,1 36mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190mg/kg ds <4,0 6,164 - 4 35 67,5 100mg/kg ds 20 29,36 - 10 50 290 530mg/kg ds 22 43,56 - 20 140 430 720mg/kg ds <3,0 10,5mg/kg ds <5,0 17,5mg/kg ds 6,8 34mg/kg ds <11 38,5mg/kg ds <5,0 17,5mg/kg ds <6,0 21mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds 0,39 0,39mg/kg ds 0,13 0,13mg/kg ds 0,79 0,79mg/kg ds 0,53 0,53mg/kg ds 0,53 0,53mg/kg ds 0,21 0,21mg/kg ds 0,35 0,35mg/kg ds 0,19 0,19mg/kg ds 0,18 0,18mg/kg ds 3,4 3,335 * 0,35 1,5 20,8 40Nr. Analytico-nr Monster3 9750904 Overschrijding Achtergrondwaardekleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaardegroter dan Achtergrondwaardegroter dan Tussenwaardegroter dan InterventiewaardeGestandaardiseerd gehalteVereiste RapportagegrensAchtergrondwaardeTussenwaardeInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
***GSSDRGAWTI

MM02 03 (0-50) 11 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50)Eindoordeel: Gebruikte afkortingen-***
Benzo(k)fluorantheenBenzo(a)pyreenBenzo(ghi)peryleenIndeno(123-cd)pyreenPAK VROM (10) (factor 0,7)Legenda
NaftaleenFenanthreenAnthraceenFluorantheenBenzo(a)anthraceenChryseen
PCB 118PCB 138PCB 153PCB 180PCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Minerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Polychloorbifenylen, PCBPCB 28PCB 52PCB 101
Minerale olieMinerale olie (C10-C12)Minerale olie (C12-C16)Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)
Koper (Cu)Kwik (Hg)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Lood (Pb)Zink (Zn)
GloeirestKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)MetalenBarium (Ba)Cadmium (Cd)Kobalt (Co)
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)VoorbehandelingCryogeen malen AS3000Bodemkundige analysesDroge stofOrganische stof
CertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseBodemtype correctieOrganische stof
BoToVa T12 Toetsing Wbb grondProjectnummerDatum monsternameMonsternemer



5075.00104-10-2017Gerrist201713211206-10-201716-10-2017Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I0,72Uitgevoerd% (m/m) 86,1 86,1% (m/m) ds <0,7 0,49% (m/m) ds 99,5% (m/m) ds 2 2mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,2 0,6 6,8 13mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100mg/kg ds <10 11,02 - 10 50 290 530mg/kg ds <20 33,22 - 20 140 430 720mg/kg ds <3,0 10,5mg/kg ds <5,0 17,5mg/kg ds <5,0 17,5mg/kg ds <11 38,5mg/kg ds <5,0 17,5mg/kg ds <6,0 21mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40Nr. Analytico-nr Monster4 9750905 Voldoet aan Achtergrondwaardekleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaardegroter dan Achtergrondwaardegroter dan Tussenwaardegroter dan InterventiewaardeGestandaardiseerd gehalteVereiste RapportagegrensAchtergrondwaardeTussenwaardeInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
***GSSDRGAWTI

MM03 03 (50-100) 03 (100-150) 03 (150-200) 04 (50-70) 04 (70-100) 04 (100-150) 04 (150-200) 06 (50-100) 06 (100-150) 06 (150-200)Eindoordeel: Gebruikte afkortingen-***
Benzo(k)fluorantheenBenzo(a)pyreenBenzo(ghi)peryleenIndeno(123-cd)pyreenPAK VROM (10) (factor 0,7)Legenda
NaftaleenFenanthreenAnthraceenFluorantheenBenzo(a)anthraceenChryseen
PCB 118PCB 138PCB 153PCB 180PCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Minerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Polychloorbifenylen, PCBPCB 28PCB 52PCB 101
Minerale olieMinerale olie (C10-C12)Minerale olie (C12-C16)Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)
Koper (Cu)Kwik (Hg)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Lood (Pb)Zink (Zn)
GloeirestKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)MetalenBarium (Ba)Cadmium (Cd)Kobalt (Co)
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)VoorbehandelingCryogeen malen AS3000Bodemkundige analysesDroge stofOrganische stof
CertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseBodemtype correctieOrganische stof
BoToVa T12 Toetsing Wbb grondProjectnummerDatum monsternameMonsternemer



5075.00104-10-2017Gerrist201713211206-10-201716-10-2017Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I0,72Uitgevoerd% (m/m) 85,6 85,6% (m/m) ds <0,7 0,49% (m/m) ds 99,5% (m/m) ds <2,0 1,4mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,2 0,6 6,8 13mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190mg/kg ds 0,078 0,1121 - 0,05 0,15 18,1 36mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100mg/kg ds <10 11,02 - 10 50 290 530mg/kg ds <20 33,22 - 20 140 430 720mg/kg ds 3,7 18,5mg/kg ds 5,6 28mg/kg ds <5,0 17,5mg/kg ds <11 38,5mg/kg ds <5,0 17,5mg/kg ds <6,0 21mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40Nr. Analytico-nr Monster5 9750906 Voldoet aan Achtergrondwaardekleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaardegroter dan Achtergrondwaardegroter dan Tussenwaardegroter dan InterventiewaardeGestandaardiseerd gehalteVereiste RapportagegrensAchtergrondwaardeTussenwaardeInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
***GSSDRGAWTI

MM04 08 (70-100) 08 (100-150) 08 (150-200) 10 (70-100) 10 (120-150) 10 (150-200) 17 (50-70) 17 (80-120) 17 (150-200) 17 (120-150)Eindoordeel: Gebruikte afkortingen-***
Benzo(k)fluorantheenBenzo(a)pyreenBenzo(ghi)peryleenIndeno(123-cd)pyreenPAK VROM (10) (factor 0,7)Legenda
NaftaleenFenanthreenAnthraceenFluorantheenBenzo(a)anthraceenChryseen
PCB 118PCB 138PCB 153PCB 180PCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Minerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Polychloorbifenylen, PCBPCB 28PCB 52PCB 101
Minerale olieMinerale olie (C10-C12)Minerale olie (C12-C16)Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)
Koper (Cu)Kwik (Hg)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Lood (Pb)Zink (Zn)
GloeirestKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)MetalenBarium (Ba)Cadmium (Cd)Kobalt (Co)
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)VoorbehandelingCryogeen malen AS3000Bodemkundige analysesDroge stofOrganische stof
CertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseBodemtype correctieOrganische stof
BoToVa T12 Toetsing Wbb grondProjectnummerDatum monsternameMonsternemer



5075.00104-10-2017201714262726-10-201703-11-2017Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I1,52Uitgevoerd% (m/m) 88,9 88,9% (m/m) ds 1,5 1,5% (m/m) ds 98,4% (m/m) ds <2,0 1,4mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,2 0,6 6,8 13mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100mg/kg ds <10 11,02 - 10 50 290 530mg/kg ds <20 33,22 - 20 140 430 720mg/kg ds <3,0 10,5mg/kg ds <5,0 17,5mg/kg ds <5,0 17,5mg/kg ds <11 38,5mg/kg ds <5,0 17,5mg/kg ds <6,0 21mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40Nr. Analytico-nr Monster1 9784601 Voldoet aan Achtergrondwaardekleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaardegroter dan Achtergrondwaardegroter dan Tussenwaardegroter dan InterventiewaardeGestandaardiseerd gehalteVereiste RapportagegrensAchtergrondwaardeTussenwaardeInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
***GSSDRGAWTI

MM05 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-30) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-40) 13 (0-30)Eindoordeel: Gebruikte afkortingen-***
Benzo(k)fluorantheenBenzo(a)pyreenBenzo(ghi)peryleenIndeno(123-cd)pyreenPAK VROM (10) (factor 0,7)Legenda
NaftaleenFenanthreenAnthraceenFluorantheenBenzo(a)anthraceenChryseen
PCB 118PCB 138PCB 153PCB 180PCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Minerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Polychloorbifenylen, PCBPCB 28PCB 52PCB 101
Minerale olieMinerale olie (C10-C12)Minerale olie (C12-C16)Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)
Koper (Cu)Kwik (Hg)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Lood (Pb)Zink (Zn)
GloeirestKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)MetalenBarium (Ba)Cadmium (Cd)Kobalt (Co)
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)VoorbehandelingCryogeen malen AS3000Bodemkundige analysesDroge stofOrganische stof
CertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseBodemtype correctieOrganische stof
BoToVa T12 Toetsing Wbb grondProjectnummerDatum monstername



5075.00111-10-2017201713671216-10-201720-10-2017Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T Iµg/L <20 14 - 20 50 338 625µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100µg/L 2,3 2,3 - 2 15 45 75µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300µg/L 13 13 - 3 15 45 75µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75µg/L <10 7 - 10 65 433 800µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150µg/L <0,10 0,07µg/L <0,20 0,14µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70µg/L <0,90µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130µg/L <0,10 0,07µg/L <0,10 0,07µg/L <1,6µg/L <0,20 0,14 630µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20µg/L <0,20 0,14µg/L <0,20 0,14µg/L <0,20 0,14µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80µg/L <10 7µg/L <10 7µg/L <10 7µg/L <15 10,5µg/L <10 7µg/L <10 7µg/L <50 35 - 50 50 325 600µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijkNr. Analytico-nr Monster1 9764971 Voldoet aan Streefwaardekleiner dan of gelijk aan Streefwaardegroter dan Streefwaardegroter dan Tussenwaardegroter dan InterventiewaardeGestandaardiseerd gehalteVereiste RapportagegrensStreefwaardeTussenwaardeInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/TI******GSSDRGS
som 16 aromatische oplosmiddelenLegenda 04-1-1 04 (190-290)Eindoordeel: Gebruikte afkortingen-
Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)Minerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Extra parameters
1,2-Dichloorpropaan1,3-DichloorpropaanDichloorpropanen som factor 0.7Minerale olieMinerale olie (C10-C12)Minerale olie (C12-C16)
CKW (som)TribroommethaanVinylchloride1,1-Dichlooretheen1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,71,1-Dichloorpropaan
1,1-Dichloorethaan1,2-Dichloorethaan1,1,1-Trichloorethaan1,1,2-Trichloorethaancis 1,2-Dichlooretheentrans 1,2-Dichlooretheen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffenDichloormethaanTrichloormethaanTetrachloormethaanTrichlooretheenTetrachlooretheen
o-Xyleenm,p-XyleenXylenen (som) factor 0,7BTEX (som)NaftaleenStyreen
Lood (Pb)Zink (Zn)Vluchtige Aromatische KoolwaterstoffenBenzeenTolueenEthylbenzeen
Cadmium (Cd)Kobalt (Co)Koper (Cu)Kwik (Hg)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)
CertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseMetalenBarium (Ba)
BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)ProjectnummerDatum monstername



5075.00111-10-2017201713671216-10-201720-10-2017Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T Iµg/L <20 14 - 20 50 338 625µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75µg/L 0,056 0,056 * 0,05 0,05 0,175 0,3µg/L 2,6 2,6 - 2 5 153 300µg/L 24 24 * 3 15 45 75µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75µg/L <10 7 - 10 65 433 800µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150µg/L <0,10 0,07µg/L <0,20 0,14µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70µg/L <0,90µg/L 0,021 0,021 * 0,02 0,01 35 70µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130µg/L <0,10 0,07µg/L <0,10 0,07µg/L <1,6µg/L <0,20 0,14 630µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20µg/L <0,20 0,14µg/L <0,20 0,14µg/L <0,20 0,14µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80µg/L <10 7µg/L <10 7µg/L <10 7µg/L <15 10,5µg/L <10 7µg/L <10 7µg/L <50 35 - 50 50 325 600µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijkNr. Analytico-nr Monster2 9764972 Overschrijding Streefwaardekleiner dan of gelijk aan Streefwaardegroter dan Streefwaardegroter dan Tussenwaardegroter dan InterventiewaardeGestandaardiseerd gehalteVereiste RapportagegrensStreefwaardeTussenwaardeInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/TI******GSSDRGS
som 16 aromatische oplosmiddelenLegenda 17-1-1 17 (190-290)Eindoordeel: Gebruikte afkortingen-
Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)Minerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Extra parameters
1,2-Dichloorpropaan1,3-DichloorpropaanDichloorpropanen som factor 0.7Minerale olieMinerale olie (C10-C12)Minerale olie (C12-C16)
CKW (som)TribroommethaanVinylchloride1,1-Dichlooretheen1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,71,1-Dichloorpropaan
1,1-Dichloorethaan1,2-Dichloorethaan1,1,1-Trichloorethaan1,1,2-Trichloorethaancis 1,2-Dichlooretheentrans 1,2-Dichlooretheen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffenDichloormethaanTrichloormethaanTetrachloormethaanTrichlooretheenTetrachlooretheen
o-Xyleenm,p-XyleenXylenen (som) factor 0,7BTEX (som)NaftaleenStyreen
Lood (Pb)Zink (Zn)Vluchtige Aromatische KoolwaterstoffenBenzeenTolueenEthylbenzeen
Cadmium (Cd)Kobalt (Co)Koper (Cu)Kwik (Hg)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)
CertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseMetalenBarium (Ba)
BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)ProjectnummerDatum monstername



Bijlage 5  Toetsingskader analyseresultaten 
 

 AW = achtergrondwaarde 2000 
 S = streefwaarde 
 I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

 
 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW2000 

 
I 

 
S 

 
I 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (Cl/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 

pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 

0,000055 

0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 

- 

- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 

- 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.  
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voorkomen in: 
 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW2000 

 
I 

 
S 

 
I 

 
VI. 

 
Bestrijdingsmiddelen 
chloordaan 
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
drins (som)  

-endosulfan  

-HCH  

-HCH  

-HCH (lindaan)  
HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 
azinfos-methyl 
organotin verbindingen (som) 
tributyltin (TBT) 
MCPA 
atracine 
carburyl 
carbofuran 
4-chloormethylfenolen (som) 
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 
 

 
 
0,0200 
0,20 
0,10  
0,020 
-  
-  
-  
-  
0,015  
0,00090  
0,0010 
0,0020 
0,0030  
- 
0,00070  
0,0020  
0,003  
0,40 
 
0,0075 
0,15 
0,065 
0,55 
0,035 
0,15 
0,017 
0,60 
0,090 

 
 
4 
1,7 
2,3 
34 
- 
0,32 
- 
- 
4 
4 
17 
1,6 
1,2 
- 
4 
4 
- 
- 
 
- 
2,5 
- 
4 
0,71 
0,45 
0,017 
- 
- 

 
 
0,02 ng/l 
- 
- 
- 
0,004 ng/l 
0,009 ng/l 
0,1 ng/l 
0,04 ng/l 
- 
0,2 ng/l 
33 ng/l 
8 ng/l 
9 ng/l 
0,05 
0,005 ng/l 
0,005 ng/l 
- 
- 
 
- 
0,05-16 ng/l 
- 
0,02 
29 ng/l 
2 ng/l 
9 ng/l 
- 
- 

 
 
0,2 
 
 
 
0,01 
- 
- 
- 
0,1 
5 
- 
- 
- 
1 
0,3 
3 
- 
- 
 
- 
0,7 
- 
50 
150 
50 
100 
- 
- 
 

 
VII. 

 
Overige verontreinigingen 
asbest 
cyclohexanon 
dimethyl ftalaat 
diethyl ftalaat 
di-isobutylftalaat 
dibutyl ftalaat 
butyl benzylftalaat 
dihexyl ftalaat 
di(2-ethylhexyl)ftalaat

 

ftalaten (som) 
minerale olie 
pyridine 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 
tribroommethaan 
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  

 
 
- 
2,0 
0,045 
0,045 
0,045 
0,070 
0,070 
0,070 
0,045 
- 
190 
0,15 
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
 
100 
150 
82 
53 
17 
36 
48 
220 
60 
- 
5000 
11 
7 
8,8 
75 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
15000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
600 
30 
300 
5000 
630 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
Bodemtypecorrectie 
 
Anorganische verbindingen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten 
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; 
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de 
interventiewaarde vervangen door streefwaarde. 
 
  

10*  c + 25*  b + a

org.st. %*  c + lut. %*  b + a
*  Lst = Lb    
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STOF 
 

a 
 

b 
 

c 

 
arseen 
barium 
beryllium 
cadmium 
chroom 
cobalt 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
tin 
vanadium 
zink 

 
15 
30 
8 
0,4 
50 
2 
15 
0,2 
50 
10 
4 
12 
50 

 
0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1,2 
3 

 
0,4 
0 
0 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017 
1 
0 
0 
0 
1,5 

 
 
 
Organische verbindingen 
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten 
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door streefwaarde. 
 
 
Nader onderzoek 
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader 
onderzoek. 
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan 
is een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk 
 
 
 
 
 
T is de tussenwaarde; S is de streefwaarde en I is de interventiewaarde. 

10

org.st. %
*  Lst = Lb  

I) + (S*  0,5 = T  



Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen 
 

 
 

 

Informatiebron 
Geraad-

pleegd 

(ja/nee) 
Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc. 
 Datum 

kaartmateriaal 

 Opmerkingen 

Historische topograf ische kaart ja 1900-2016  http://topotijdreis.nl/ 

Luchtf oto ja 2017  https://www.google.nl/maps/ 

Informatie uit themakaarten 
 Datum bron/ 

kaartmateriaal 

 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja -  http://maps.bodemdata.nl/ 

Grondwaterkaart Nederland 
ja 1995  Dienst 

Grondwaterv erkenning TNO 

Bodemloket.nl ja 2010   

Informatie van eigenaar / terreingebruiker / 

opdrachtgever 

 Datum 

uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie 

ja 11 september 

2017 

Buro SRO Initiatief nemer is gemeente 

Leusden, contactpersoon: 

M. ter Bals 

Huidig gebruik locatie ja    

Huidig gebruik belendende percelen (v anuit 
onderzoekslocatie) 

ja    

Toekomstig gebruik locatie ja    

Calamiteiten/resultaten v oorgaande bodemonderzoeken  ja    

Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja    

Informatie van gemeente 
 Datum 

uitgevoerd 
Contactpersoon Opmerkingen 

Archief  Bouw- en woningtoezicht 
ja 19 september 

2017 

De heer R. Horijon  

Archief  Wet milieubeheer en Hinderwet ja    

Archief  ondergrondse tanks ja    

Archief  bodemonderzoeken ja    

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja    

Informatie uit terreininspectie  Datum 
uitgevoerd 

 Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie 
ja 20 september 

2017 

ing. E.M. 

Hoogstraten 

 

Huidig gebruik locatie ja    

Huidig gebruik belendende percelen (v anuit 

onderzoekslocatie) 

ja    

Verhardingen ja    



Bijlage 7 Uitgevoerde bodemonderzoeken 
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Solidé Projectadvies b.v. 

Postbus 670 2700 AR  Zoetermeer 

Koperstraat 2 2718 RE  Zoetermeer 

Telefoon 079 – 3600490 

Website www.solidebv.nl 

E-mail info@solidebv.nl 

IBAN NL85ABNA0580973352 

BIC ABNANL2A 

KvK 28097958 

BTW nr.  NL813187321.B01 

 

 
ASBESTINVENTARISATIERAPPORT 
Conform Bijlage XIIIa, behorend bij artikel 4.27 
 
 

Gebouwfunctie: Onderwijsfunctie 

Adres: Rozengaarde 37 en Rozenhaag 43 

Plaats: 3831 -- Leusden 

 

 
 
 

 
 
Datum onderzoek 8-3-2017 
Datum ondertekening: 17-5-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen het inventarisatierapport *ouder is dan 
drie jaar na datum ondertekening, dan dient het inventarisatierapport getoetst te worden op de 
actualiteit. 
 
*Toelichting: 
Deze termijn van drie jaar is ingevoerd om de opdrachtgever er op te duiden, dat veranderingen in de aard van het gebouw 
door verbouwingen e.d. gevolgen kunnen hebben op de aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet 
materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in bouwwerken en objecten. 

 
De resultaten van de asbestinventarisaties die zijn verricht door Solidé Projectadvies b.v. zijn online 
beschikbaar via www.enria.nl. Dit is een afgeschermde website waarop u als klant de actuele 
asbestgegevens kunt inzien. Deze dienst bieden wij u kosteloos aan. Wij zijn graag bereid om u hier 
meer informatie over te verstrekken. 

 

http://www.solidebv.nl/
mailto:info@solidebv.nl
http://www.enria.nl/
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Titelblad 
 
Adresgegevens van de projectlocatie: 
Beschrijving: Basisschool en peuterschool 

Adres: Rozengaarde 37 en Rozenhaag 43 

Postcode en plaats: 3831 -- Leusden  

 
Optredend namens eigenaar / opdrachtgever: 

Naam: Heijmans Vastgoed 

Adres: Plotterweg  24 

Postcode en plaats: 3821 BB, Amersfoort 

Contactpersoon: De heer  R. Overmars 

 
Eigenaar: 

Naam: Gemeente Leusden 

Adres: Fokkerstraat 16 

Postcode en plaats: 3833 LD, Leusden 

 
Uitvoerend inventarisatiebureau: 

Naam: Solidé Projectadvies b.v. 

Eerland Certificaatnr: 07-D070138a 

SCA registratienr: 07-D070138a.01 

Projectnummer: H170106 

Versie: 2.0 

 

De reikwijdte van de asbestinventarisatie: 
√ Het gehele bouwwerk of het gehele object; 
 Een gedeelte van het bouwwerk of een gedeelte van het object; 
 Het bouwwerk of het object en het gebied rondom het bouwwerk of het object; 
 Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object 

 
De geschiktheid van het asbestinventarisatierapport: 

 Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk; 

 
Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde 
asbesthoudende materiaal; 

 Geschikt voor de renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten; 
√ Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorisatie: 

Uitvoerend DIA: Auteur Technisch verantwoordelijke: 

Dhr. E.J. Kok Dhr. E.J. Kok Dhr. M. Dekker 

51E-220616-411011 51E-220616-411011 51E -281114-410664 

   

Datum: 17-5-2017 Datum: 17-5-2017 Datum: 17-5-2017 
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1 Document revisie 

Versie Datum Opmerkingen 

1.0 22-3-2017 Het rapport is geschikt voor de totaalsloop van de basisschool 
gelegen aan de Rozengaarde 37 en de peuterschool gelegen aan 
de Rozenhaag 43 te Leusden. 

2.0 17-5-2017 Bron H17010601, kit in stalen kozijnen, aanvullend opgenomen ter 
plaatse van het speellokaal van de peuterschool gelegen aan de 
Rozenhaag 43 te Leusden. 
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2 Samenvatting 

2.1 Nadere omschrijving van de reikwijdte van de asbestinventarisatie 

 
Onderhavige onderzoek betreft de gehele bouwwerken; de basisschool gelegen aan de Rozengaarde 
37 en de peuterschool gelegen aan de Rozenhaag 43 te Leusden. Niet alle kruipruimten waren 
toegankelijk, echter er is geen redelijk vermoeden van verborgen asbesthoudende materialen in de 
kruipruimten.  
 
Tijdens de asbestinventarisatie zijn de onderstaande onderdelen niet onderzocht: 
Omschrijving van het 
niet onderzochte 
onderdeel 

Gebouwdeel Omschrijving 
redelijk 
vermoeden 

Van invloed op doel 
onderzoek 

Nader 
onderzoek 

Kruipruimten onder niet 
toegankelijke vloerdelen 
(afwezigheid kruipluiken) 

Begane 
grond 

Geen redelijk 
vermoeden 

Nee Nee 

2.2 Nadere omschrijving van de geschiktheid van het asbestinventarisatierapport 

 
Onderhavige rapportage is geschikt voor de totaalsloop van de gehele bouwwerken; de basisschool 
gelegen aan de Rozengaarde 37 en de peuterschool gelegen aan de Rozenhaag 43 te Leusden. 
 

2.3 Overzicht brontypen 

 

Bij het onderzoek zijn in de bouwwerken diverse asbestbronnen aangetroffen.  
In onderstaande tabel staan de aangetroffen asbesthoudende en asbestverdachte brontypen 
aangegeven. De nadere uitwerking per bron is in hoofdstuk 5.5, Bronbladen vastgelegd. 
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Brontype Monster Locatie Omschrijving 

H
o

e
v
e
e

lh
e
id

 
(c

ir
c
a
) 

Analyse 

R
is

ic
o

k
la

s
s
e
* 

S
Z

W
 

H17010601 
MMH170106-01 
MMH170106-04 

 
Buitengevel  
 

Afdichting (kit) 27,0 stuks Chrysotiel 2-5 % 2 

Het betreft hier asbesthoudende kit rondom enkel glas in de stalen kozijnen 

H17010602 

MMH170106-02 
MMH170106-03 
MMH170106-05 
MMH170106-06 
MMH170106-13 
MMH170106-14 

 
Buitengevel 
Binnenwanden 
 

Afdichting (kit) 38,0 stuks Chrysotiel 2-5 % 1 

Het betreft hier asbesthoudende beglazingskit rondom enkel glas in de houten buiten- en binnenkozijnen. 

H17010603 

MMH170106-07 
MMH170106-08 
MMH170106-21 
MMH170106-22 

 
Dak 
 

Waterkering 1085,0 m² < 0,1 % n.v.t. 

Het betreft hier asbestvrije dakbedekking op de daken van beide onderhavige schoolgebouwen. 

H17010604 

MMH170106-09 
MMH170106-10 
MMH170106-11 
MMH170106-12 

 
Buitengevel 
 

Afdichting (kit, stopverf) 52,0 stuks < 0,1 % n.v.t. 

Het betreft hier asbestvrije beglazingskit en stopverf rondom het enkele glas in de stalen buitenkozijnen. 

H17010605 
MMH170106-15 
MMH170106-16 

 
Entree 
 

Afdichting (kit) 4,0 stuks < 0,1 % n.v.t. 

Het betreft hier asbestvrije beglazingskit rondom het enkele glas in de houten entreedeuren. 
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H17010606 
MMH170106-17 
VIH170106-01 

Toiletgroep, werkkast, 
opslag, CV-ruimte, dak 

Doorvoer/ontluchting 9,5 m¹ Chrysotiel 10-15 % 2 

Het betreft hier asbesthoudende doorvoeren/ontluchting vanuit het plafond en de CV-ruimte naar het dak. 

H17010607 MMH170106-18 
Buitengevel 
computerruimte 

Warmteschot 8,0 m² Chrysotiel 10-15 % 2 

Het betreft hier asbesthoudend plaatmateriaal tegen de binnenzijde van de buitengevel. 

H17010608 MMH170106-19 CV-ruimte Isolatiemateriaal 0,5 m¹ < 0,1 % n.v.t. 

Het betreft hier asbestvrije leidingisolatie rondom de warmteleidingen in de CV-ruimte. 

H17010609 MMH170106-20 Berging/opslag Dakafwerking 20,0 m² < 0,1 % n.v.t. 

Het betreft hier asbestvrije golfplaten op het dak van de berging. 

 
* Zie SMA-rt bijlage 
 
 

2.4 Overige aanbevelingen 

 
Men dient ten alle tijden alert te blijven op mogelijk onvoorzien asbesthoudend materiaal. 
 
Het is wettelijk verplicht eerst het asbesthoudende materiaal uit een te slopen bouwwerk of object te laten verwijderen en vervolgens pas aan te vangen met de 
overige sloopwerkzaamheden. Bedrijven zijn bevoegd om asbest te verwijderen, ingedeeld in risicoklasse 2 en/of 2A, als ze in het bezit zijn van het SCA-
procescertificaat asbestverwijdering. 
 
De betrokken medewerkers, aannemers en de gebruikers van de gebouwen gelegen aan de Rozenhaag 43 en Rozengaarde 37 te Leusden te informeren over de 
aanwezigheid van asbesthoudende materialen. 
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3 Omschrijving opdracht 

3.1 Aanleiding en opgedragen werkzaamheden 

 
Door Heijmans Vastgoed BV is opdracht verleend voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie van 
de schoolgebouwen gelegen aan de Rozengaarde 37 en de Rozenhaag 43 te Leusden. De aanleiding 
voor het onderzoek is het melden van sloopwerkzaamheden, waaronder inbegrepen 
asbestsaneringswerkzaamheden in het kader van het bouwbesluit 2012. Deze melding dient 
ingediend te worden via het WABO loket (het zogenaamde omgevings-(vergunning-)loket). 

3.2 Afbakening onderzoeksgebied 

Het onderzoek heeft betrekking op de onderdelen: 
 

 

Bouwwerk/object Basisschool 

Reikwijdte van het onderzoek Gehele bouwwerk 

Adres en plaats Rozengaarde 37, Leusden 

Functie object / bouwwerk Onderwijsfunctie 

Bouwjaar 1968 

 

Bouwwerk/object Peuterschool 

Reikwijdte van het onderzoek Gehele bouwwerk 

Adres en plaats Rozenhaag 43, Leusden 

Functie object / bouwwerk Onderwijsfunctie 

Bouwjaar 1972 

 

 
In bijlage a zijn tekeningen/plattegronden van de bouwwerken bijgevoegd. 
 

  

Onderzochte bouw- en constructiedelen 
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4 Algemene onderzoeksmethoden 

4.1 Inleiding 

Ten behoeve van het asbestinventarisatie rapport wordt middels een survey, ondersteund met 
monsters alle direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of 
asbestbesmette constructieonderdelen, volledig geïdentificeerd, in kaart gebracht en gekwantificeerd. 
 
De asbestinventarisatie wordt uitgevoerd op basis van een passend inventarisatieplan, inclusief 
checklist en met gebruikmaking van diverse materialen en hulpmiddelen. 

4.2 Deskresearch 

Tijdens het deskresearch worden relevante documenten zoals bouwtekeningen, archieven van 
verbouwingen of renovaties, beschrijvingen van calamiteiten of incidenten, eerder uitgevoerde 
onderzoeken, saneringen, bestekken etc. geraadpleegd, een en ander om relevante informatie te 
verzamelen. Deze documenten zijn door de opdrachtgever beschikbaar gesteld of zijn uit het 
gemeentearchief verkregen. Tevens worden interview(s) gehouden met (ex)medewerkers van de 
betreffende organisatie van wie informatie wordt verkregen. 
 
De resultaten van het deskresearch zijn opgenomen in H.5 “Resultaten”.  

4.3 Survey 

Bij het inventariseren zijn alle ruimten en constructiedelen, met inbegrip van bijvoorbeeld kanalen en 
kokers, schoorstenen, kruipruimten, ruimten boven het plafond etc. onderzocht. Hierbij is gebruik 
gemaakt van het inventarisatieplan, inclusief een checklist toegespitst op het te inventariseren 
bouwwerk of object. 
 
Ter ondersteuning van de survey worden monsters genomen van asbestverdachte materialen. Ter 
voorkoming van blootstelling en/of besmetting van de omgeving zijn de volgende 
voorzorgsmaatregelen getroffen: 

 Het dragen van beschermende kleding en voorgeschreven adembescherming; 

 De plaats van monsterneming is afgeschermd van de omgeving; 

 Bij het bemonsteren wordt gebruik gemaakt van puntafzuiging middels een asbeststofzuiger; 

 De ontstane breukvlakken zijn geïmpregneerd; 

 De locaties waar een monster is genomen zijn gemarkeerd en terugvindbaar; 

 De omgeving is na afloop grondig gereinigd en het verdachte materiaal is verpakt als 
asbesthoudend. 

 
Bij het aantreffen van risicovolle materialen worden adequate beschermingsmaatregelen getroffen om 
de besmetting van aangrenzende bouwdelen te voorkomen. In geval van zwaar, met niet-
hechtgebonden asbesthoudende materialen vervuilde ruimten, wordt de inventarisatie in containment 
uitgevoerd. 
 
Indien tijdens de inventarisatie een ernstige besmetting met niet-hechtgebonden asbesthoudende 
materialen is aangetroffen, die een direct risico opleveren voor bewoners/gebruikers van het gebouw 
of constructie, wordt de opdrachtgever hierover direct ingelicht. 

4.4 Analyse 

Alle materiaal- en kleefmonsters worden geanalyseerd door een voor deze verrichtingen 
geaccrediteerd laboratorium. Eventuele luchtmonsters worden genomen door een voor deze 
verrichtingen geaccrediteerd laboratorium. De uitslag wordt door het laboratorium conform de 
opdracht bekend gemaakt. 

4.5 Rapportage 

Alle aangetroffen asbesthoudende, asbestvrije en asbestverdachte materialen worden per bron op 
een zogenaamd bronblad vastgelegd. Elke bron is op tekening in bijlage a. aangegeven met een 
kleurcodering. Asbestvrije bronnen zijn aangegeven met groen. Asbestverdachte bronnen met oranje. 
Asbesthoudende bronnen met rood. 
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5 Resultaten 

5.1 Deskresearch 

Deskresearch 

 

Type Document Asbestinventarisatie Type A 

Titel document RH160307 

Herkomst document Solidé Projectadvies BV 

Plaats en datum Zoetermeer, 07-03-2017 

Locatie inzage stukken Kantoor Solidé Projectadvies BV 

Resultaat  - H16030701, Afdichting: niet asbesthoudend 
 - H16030702, Dak beplating: niet asbesthoudend 
 - H16030703, Afdichting: niet asbesthoudend 
-  H16030704, Rookgasafvoer, asbesthoudend 
-  H16030705, Plaatmateriaal binnenzijde buitengevel, asbesthoudend 

Opmerkingen Geen opmerkingen 

 

Type Document Asbestinventarisatie Type A 

Titel document R06.191 -THT -01 

Herkomst document Hamabest BV 

Plaats en datum Zoetermeer, 07-03-2017 

Locatie inzage stukken Kantoor Solidé Projectadvies BV 

Resultaat Basisschool Rozengaarde 37: 
- Borstweringen achter verwarmingen bovenbouw; 
- Rookgasafvoerpijp in cv-ruimte. 

Opmerkingen Geen opmerkingen 

  

Type Document Diverse tekeningen 

Titel document Diverse namen 

Herkomst document Gemeente Leusden 

Plaats en datum Zoetermeer, 07-03-2017 

Locatie inzage stukken Solidé Projectadvies BV 

Resultaat tekeningen 
waarin 
asbesthoudende 
toepassingen zijn 
waargenomen 

Geen resultaat 
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Resultaat tekeningen 
waarin geen 
asbesthoudende 
toepassingen zijn 
waargenomen 

De volgende stukken zijn aangeleverd door de opdrachtgever: 
- Rgaarde 37 blad 1 platt-gev-dsn dd 10-09-1965. 
- Rgaarde 37 Blad 2 platt-gev-dsn dd 03-11-1966. 
- Rgaarde 37 blad 3 fund-kap-details wijz dd 24-01-1967. 
- Rhaag 43 Blad 1 Platt-gev-dsn dd 09-12-1971. 
- Rhaag 43 Blad 2 fund-kap-riool dd 09-12-1971. 
- Rhaag 43 Blad 3 Binnenleidingen schema dd 18-11-1971. 
- Rhaag 43 BV-1971-192-Bouwverg kleuterschool. 
- Rhaag 43 Tek 2 constr BGr wap dd 09-05-1972. 
- Rhaag 43 Tek 3 constr fund dd xx-04-1972. 
- Rhaag 43 Tek B01 Uitbreiding kl.school dd 28-08-2002. 
- Rhaag 43 Tek B02 Uitbreiding kl.school dd 28-08-2002. 
- Rhaag 43 Tek blad 1 Vloerelementen BGr dd 10-05-1972. 
- Rhaag 43 Tek W1 spanten dd 09-05-1972. 
- Rhaag 43 Tek W2 spanten details dd 08-05-1972. 

Opmerkingen - Geen opmerkingen 

 

5.2 Interview(s) 

Interview(s) 

 

Functie Dhr. F. van Dool, namens opdrachtgever 

Plaats en datum Op locatie, 07-03-2017 

Resultaat De opdracht bestaat uit een peuterschool en een basisschool. 

Opmerkingen Geen opmerkingen 

 

5.3 Eerder verwijderde asbesthoudende elementen 

Bron Omschrijving Locatie Hoeveelheid Datum 
verwijdering 

Kenmerk Naam en 
datum 
eindrapport 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

 
  



   
 

RH170106 Basisschool-Rozengaarde 37 / Peuterschool-Rozenhaag 43, 3831 -- Leusden Blad 12 

5.4 Korte omschrijving van de te inventariseren onderdelen 

 

5.4.1 Begane grond Rozengaarde 37: 

 
De begane grond bestaat uit 6 klaslokalen, 2 entrees, CV-ruimte, 3 opslagruimten, computerruimte, 
personeelsruimte (inclusief keuken, koffieruimte en toilet), meterkast, 2 toiletgroepen kinderen, hal, 
kantoor en werkkast.  
 
De vloer is een gestorte betonvloer met niet asbestverdachte afwerking van tegels, linoleum , 
vloerbedekking, zeiltegels. Nergens zijn asbestverdachte materialen onder aangetroffen. 
 
De wanden zijn opgebouwd uit metselwerk, de buitenwanden uitgevoerd als spouwmuur waarin geen 
asbestverdachte materialen zijn aangetroffen. De binnenwanden zijn gedeeltelijk afgewerkt met tegels 
en houten schrootjes waarachter geen asbestverdachte materialen zijn aangetroffen. Ter plaatse van 
de entreegevel/computerruimte zijn houten schrootjes aan de buitenzijde aanwezig met aan de 
binnenzijde asbesthoudende beplating. In de buitengevels zijn nagenoeg overal stalen kozijnen met 
enkel glas aanwezig, geplaatst in een asbestverdachte kit aan de binnenzijde en asbestverdachte 
stopverf aan de buitenzijde. Op 2 locaties is een houten kozijn met enkel glas aangetroffen, hier in niet 
asbestverdachte beglazingskit.  
De deuren van de entrees bevatten enkel glas geplaatst in asbestverdachte beglazingskit. Binnen zijn 
overal houten kozijnen aanwezig met enkel glas, ter plaatse van een aantal klaslokalen geplaatst in 
asbestverdachte beglazingskit. 
De aangetroffen dorpels zijn van natuursteen, de vensterbanken zijn van hard gebakken tegels.  
 
De plafonds bestaan uit systeemplafonds waarboven houten plafonddelen aanwezig zijn en stuc-gaas 
plafonds waarboven onderzoek plaats heeft kunnen vinden en asbestverdachte 
doorvoeren/ontluchting zijn aangetroffen in de toiletgroepen, werkruimte en opslagruimte.   
De luifels aan de gevels zijn van composietbeplating en hout. Aan de buitenzijde is na destructief 
onderzoek slechts hout aangetroffen. 
 
Er is slechts 1 kruipluik aanwezig waardoor er (gedeeltelijk) onderzoek in de kruipruimte heeft 
plaatsgevonden. Hierbij zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen (PVC riolering en 
leidingisolatie). een ander kruipluik is dichtgestort. Er heeft wel onderzoek plaatsgevonden onder een 
aantal wc's, hierbij is alleen PVC riolering aangetroffen. 
In de ledenradiatoren zijn geen pakkingen aangetroffen. 
 
De 2 CV-ketels zijn van het merk REMEHA met bouwjaar 1993, deze zijn na controle in het 
Intechnium Handboek asbestvrij gebleken. In de wand is een asbesthoudende ontluchtingsbuis 
aangetroffen. 
In de meterkast zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
 
Destructief onderzocht: 
- vaste vloerafwerking; 
- vaste wandafwerking; 
- vaste plafonds; 
- beglazingskit; 
- spouwmuren; 
- bekleding draagconstructie; 
- riolering WC's; 
- dakranden. 
 

5.4.2 Dak Rozengaarde 37: 

 
Het dak is opgebouwd uit houten underlayment, niet asbestverdacht isolatiemateriaal en bitumen 
dakbedekking, deze is op twee locaties bemonsterd. Ter plaatse van de klaslokalen zijn de 
dakvlakken verhoogd ten opzichte van het reguliere dak, circa 0,7m

1
. De stalen kozijnen ter plaatse 

van de klaslokalen zijn reeds op de begane grond meegenomen.  
 



   
 

RH170106 Basisschool-Rozengaarde 37 / Peuterschool-Rozenhaag 43, 3831 -- Leusden Blad 13 

De dakranden zijn van zink en composiet boeiboorden. Hieronder is na destructief nergens 
asbestverdacht materiaal aangetroffen. Ter plaatse van de dakdoorvoeren/ontluchtingen (zie de 
begane grond, stuks) zijn deze ook overal op het dak waargenomen, echter wederom behoren deze 
tot de begane grond. De ontluchting vanuit de CV-ruimte die in de schoorsteen uitkomt, loopt 
helemaal door tot de bovenkant, dit is circa 4,5 m

1
. 

 
Op de dakbedekking ligt overal een grindlaag, er is echter op diverse locaties onder het grind gekeken 
en daar was visueel niets direct waarneembaar. Tevens zijn er 5 lichtkoepels van circa 3,5 m2 van 
kunststof aanwezig. 
 
Destructief onderzocht: 
- dakbedekking regulier dak; 
- dakbedekking verhoogd dak; 
- boeiboorden/dakranden. 
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5.4.3 Begane grond Rozenhaag 43: 

De begane grond bestaat uit een gymzaal, 3 klaslokalen, 2 entree's, hal, kantoor en keuken, 
personeelstoilet, boilerruimte, 3 toiletgroepen kinderen, 2 archiefruimten en een CV-ruimte. 
 
De vloer is een gestorte betonvloer met niet asbestverdachte afwerking van tegels, linoleum en een 
vloerzeil in de gymzaal. Nergens zijn asbestverdachte materialen onder aangetroffen. 
 
De wanden zijn opgebouwd uit metselwerk, de buitenwanden uitgevoerd als spouwmuur waarin geen 
asbestverdachte materialen zijn aangetroffen (alleen isolatiekorrels). De binnenwanden zijn 
gedeeltelijk afgewerkt met tegels waarachter geen asbestverdachte materialen zijn aangetroffen. In de 
buitengevels zijn veelal stalen kozijnen met enkel glas aanwezig (achter glaslatten asbestverdachte 
kit), in 1 klaslokaal kunststof kozijnen met dubbel glas in rubbers en ter plaatse van de entree's houten 
kozijnen met enkel glas (geplaatst in asbestverdachte kit). De hoge kozijnen zijn van hout met dubbel 
glas (1987), geplaatst in rubbers. De aangetroffen dorpels en vensterbanken zijn van natuursteen. De 
houten kozijnen met enkel glas in de school zijn ook geplaatst in een asbestverdachte beglazingskit. 
 
De plafonds bestaan uit systeemplafonds en houten schrootjes waarboven onderzoek plaats heeft 
kunnen vinden. Hierboven zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. De dakconstructie is 
een houten balklaag waarop dakbeschot ligt aan de bovenkant (dak)afgewerkt met shingles. 
 
De luifels aan de gevels zijn van composietbeplating en houten schrootjes. Via de binnenzijde zijn er 
geen asbestverdachte materialen in aangetroffen. Aan de buitenzijde is na destructief onderzoek 
slechts hout aangetroffen. 
 
Er is slechts 1 kruipluik aanwezig waardoor er (gedeeltelijk) onderzoek in de kruipruimte heeft 
plaatsgevonden. Hierbij zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen (PVC riolering en 
houtpersing leidingisolatie). 
In de ledenradiatoren zijn geen pakkingen aangetroffen. 
 
De 2 CV-ketels zijn van het merk REMEHA met bouwjaar 1999, deze zijn niet asbestverdacht. De 
boiler van het merk Inventum is ook niet asbestverdacht. 
 
Destructief onderzocht: 
- vaste vloerafwerking; 
- vaste wandafwerking; 
- vaste plafonds; 
- beglazingskit; 
- spouwmuren; 
- bekleding draagconstructie. 

5.4.4 Dak Rozenhaag 43: 

 
Het dak bestaat uit 2 platte gedeelten (gedeelte lichtstraat ligt hoger) waarop geen direct visueel 
waarneembare asbestverdachte dakbedekking aanwezig is. De dakranden, schuine gedeelten, zijn 
bedekt met shingles waaronder bitumineuze dakbedekking is aangetroffen. Onder beide lagen heeft 
destructief onderzoek tot aan het underlayment plaatsgevonden waarbij van de onderste lagen 
materiaalmonsters zijn genomen. 
 
De beglazing rondom de lichtkoepel is van 1987 welke aan de binnenzijde in rubbers was geplaatst. 
aan de buitenzijde is deze in niet asbestverdachte beglazingskit geplaatst.  
 
De dakranden zijn van composietbeplating waaronder geen asbestverdachte materialen zijn 
aangetroffen. doorvoeren/ontluchtingskanalen zijn van metaal, de kit afwerking met de dakbedekking 
is niet asbestverdacht. 
 
Destructief onderzocht: 
- dakbedekking plat dak; 
- dakbedekking shingles; 
- beglazingskit; 
- boeiboorden/dakranden. 
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5.5 Bronbladen 

5.5.1 Brontype  H17010601 –  Afdichting (kit) 

 
Omschrijving: Kit Monsterreferentie: MMH170106-01, MMH170106-04 
Bevestiging: Gekit Analyseresultaat: Chrysotiel 2-5 % 
Hoedanigheid: Licht beschadigd  

Licht verweerd 
Risicoklasse: 2 

Gebondenheid: Hechtgebonden   
 
Verwijdermethode:   Buitensanering 
 
Vindplaatsen van deze bron: 

Adres Locatie Bereikbaarheid Hoeveelheid 

Rozenhaag 43 Peuterschool - Begane grond - 
Buitengevel  

Goed 9 stuks 

Rozenhaag 43 Peuterschool - Begane grond - 
Buitengevel 

Goed 8 stuks 

Rozenhaag 43 Peuterschool - Begane grond - 
Buitengevel 

Goed 10 stuks 

  Totaal 27 stuks 
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Opmerking: 
Het betreft hier asbesthoudende kit rondom enkel glas in de stalen kozijnen. 
 
Wij adviseren aan de asbesthoudende toepassing geen werkzaamheden te (laten) verrichten. 
De verwijdering van deze asbesthoudende toepassing kan niet zonder schade aan het 
asbesthoudende materiaal toe te brengen, hierdoor komt de sanering in Risicoklasse 2. De sanering 
dient te geschieden door een daartoe gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. 
 
Voor de brongerelateerde output van de SMA-rt Risicoklassebepaling zie bijlage l. 
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5.5.2 Brontype  H17010602 –  Afdichting (kit) 

 
Omschrijving: Kit Monsterreferentie: MMH170106-02, MMH170106-03, 

MMH170106-05, MMH170106-06, 
MMH170106-13, MMH170106-14 

Bevestiging: Gekit Analyseresultaat: Chrysotiel 2-5 % 
Hoedanigheid: Licht beschadigd 

Licht  verweerd 
Risicoklasse: 1 

Gebondenheid: Hechtgebonden   
 
Verwijdermethode:   In het geheel verwijderen 
 
Vindplaatsen van deze bron: 

Adres Locatie Bereikbaarheid Hoeveelheid 

Rozengaarde 37 Basisschool - Begane grond - 
Binnenwand 

Goed 6 stuks 

Rozenhaag 43 Peuterschool - Begane grond - 
Buitengevel 

Matig 16 stuks 

Rozenhaag 43 Peuterschool - Begane grond - 
Binnenwanden 

Matig 16 stuks 

  Totaal 38 stuks 
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Opmerking: 
Het betreft hier asbesthoudende beglazingskit rondom enkel glas in de houten buiten- en 
binnenkozijnen. 
 
Wij adviseren aan de asbesthoudende toepassing geen werkzaamheden te (laten) verrichten. 
De verwijdering van deze asbesthoudende toepassing kan zonder schade ( in het geheel) verwijderd 
worden, hierdoor komt de sanering in Risicoklasse 1.  
 
Voor de brongerelateerde output van de SMA-rt Risicoklassebepaling zie bijlage l. 
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5.5.3 Brontype  H17010603 –  Waterkering 

 
Omschrijving: Dakbedekking Monsterreferentie: MMH170106-07, 

MMH170106-08, 
MMH170106-21, 
MMH170106-22 

Bevestiging: Gelijmd Analyseresultaat: < 0,1 % 
Hoedanigheid: n.v.t. Risicoklasse: n.v.t. 
Gebondenheid: n.v.t.   
 
Verwijdermethode:   n.v.t. 
 
Vindplaatsen van deze bron: 

Adres Locatie Bereikbaarheid Hoeveelheid 

Rozenhaag 43 Peuterschool -  Dak Slecht 400 m² 

Rozengaarde 37 Basisschool - Dak Slecht 685 m² 

  Totaal 1085 m
2 
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Opmerking: 
Het betreft hier asbestvrije dakbedekking op de daken van beide onderhavige schoolgebouwen. 
 
Uit de analyse is gebleken dat het genomen monster geen asbest bevat. 
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5.5.4 Brontype  H17010604 –  Afdichting (kit, stopverf) 

 
Omschrijving: Kit, stopverf Monsterreferentie: MMH170106-09, MMH170106-10, 

MMH170106-11, MMH170106-12 
Bevestiging: Gesmeerd Analyseresultaat: < 0,1 % 
Hoedanigheid: n.v.t. Risicoklasse: n.v.t. 
Gebondenheid: n.v.t.   
 
Verwijdermethode:   n.v.t. 
 
Vindplaatsen van deze bron: 

Adres Locatie Bereikbaarheid Hoeveelheid 

Rozengaarde 37 Basisschool - Begane grond - 
Buitengevel 

Goed 52 stuks 
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Opmerking: 
Het betreft hier asbestvrij beglazingskit en stopverf rondom het enkele glas in de stalen 
buitenkozijnen. 
 
Uit de analyse is gebleken dat het genomen monster geen asbest bevat. 
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5.5.5 Brontype  H17010605 –  Afdichting (kit) 

 
Omschrijving: Kit Monsterreferentie: MMH170106-15, 

MMH170106-16 
Bevestiging: Gekit Analyseresultaat: < 0,1 % 
Hoedanigheid: n.v.t. Risicoklasse: n.v.t. 
Gebondenheid: n.v.t.   
 
Verwijdermethode:   n.v.t. 
 
Vindplaatsen van deze bron: 

Adres Locatie Bereikbaarheid Hoeveelheid 

Rozengaarde 37 Basisschool - Begane grond - Entree Goed 4 stuks 

 
 

  
  

  
  

 
Opmerking: 
Het betreft hier asbestvrije beglazingskit rondom het enkele glas in de houten entreedeuren. 
 
Uit de analyse is gebleken dat het genomen monster geen asbest bevat. 
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5.5.6 Brontype  H17010606 –  Doorvoer/ontluchting 

 
Omschrijving: Buismateriaal Monsterreferentie: MMH170106-17, VIH170106-01 
Bevestiging: Ingemetseld Analyseresultaat: Chrysotiel 10-15 % 
Hoedanigheid: Licht beschadigd 

Niet verweerd 
Risicoklasse: 2 

Gebondenheid: Hechtgebonden   
 
Verwijdermethode:  Buitensanering (t.p.v. schoorsteen bovendaks) 

Containment (t.p.v. alle andere locaties) 
 
Vindplaatsen van deze bron: 

Adres Locatie Bereikbaarheid Hoeveelheid 

Rozengaarde 37 Basisschool - Begane grond - Toiletgroep, 
werkkast, opslag en CV-ruimte 

Slecht 5 m¹ 

Rozengaarde 37 Basisschool - Dak  Slecht 4,5 m¹ 

  Totaal 9,5 m
1 
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Opmerking: 
Het betreft hier asbesthoudende doorvoeren/ontluchting vanuit het plafond en de CV-ruimte naar het 
dak. 
 
Wij adviseren aan de asbesthoudende toepassing geen werkzaamheden te (laten) verrichten. 
De verwijdering van deze asbesthoudende toepassing kan niet zonder schade aan het 
asbesthoudende materiaal toe te brengen, hierdoor komt de sanering in Risicoklasse 2. De sanering 
dient te geschieden door een daartoe gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. 
 
Voor de brongerelateerde output van de SMA-rt Risicoklassebepaling zie bijlage l. 
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5.5.7 Brontype  H17010607 –  Warmteschot 

 
Omschrijving: Plaatmateriaal Monsterreferentie: MMH170106-18 
Bevestiging: Geschroefd Analyseresultaat: Chrysotiel 10-15 % 
Hoedanigheid: Onbeschadigd Risicoklasse: 2 
Gebondenheid: Hechtgebonden   
 
Verwijdermethode:   Containment 
 
Vindplaatsen van deze bron: 

Adres Locatie Bereikbaarheid Hoeveelheid 

Rozengaarde 37 Basisschool - Begane grond - 
Buitengevel computerruimte 

Goed 8 m² 

 
 

  
  

 

 

  
 
Opmerking: 
Het betreft hier asbesthoudend plaatmateriaal tegen de binnenzijde van de buitengevel. 
 
Wij adviseren aan de asbesthoudende toepassing geen werkzaamheden te (laten) verrichten. 
De verwijdering van deze asbesthoudende toepassing kan niet zonder schade aan het 
asbesthoudende materiaal toe te brengen, hierdoor komt de sanering in Risicoklasse 2. De sanering 
dient te geschieden door een daartoe gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. 
 
Voor de brongerelateerde output van de SMA-rt Risicoklassebepaling zie bijlage l. 
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5.5.8 Brontype  H17010608 –  Isolatiemateriaal 

 
Omschrijving: Leidingisolatie Monsterreferentie: MMH170106-19 
Bevestiging: Gesmeerd Analyseresultaat: < 0,1 % 
Hoedanigheid: n.v.t. Risicoklasse: n.v.t. 
Gebondenheid: n.v.t.   
 
Verwijdermethode:   n.v.t. 
 
Vindplaatsen van deze bron: 

Adres Locatie Bereikbaarheid Hoeveelheid 

Rozengaarde 37 Basisschool - Begane grond - CV-ruimte Goed 0,5 m¹ 

 
 

  
  

 
 
Opmerking: 
Het betreft hier asbestvrije leidingisolatie rondom de warmteleidingen in de CV-ruimte. 
 
Uit de analyse is gebleken dat het genomen monster geen asbest bevat. 
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5.5.9 Brontype  H17010609 –  Dakafwerking 

 
Omschrijving: Golfplaat Monsterreferentie: MMH170106-20 
Bevestiging: Geschroefd Analyseresultaat: < 0,1 % 
Hoedanigheid: n.v.t. Risicoklasse: n.v.t. 
Gebondenheid: n.v.t.   
 
Verwijdermethode:   n.v.t. 
 
Vindplaatsen van deze bron: 

Adres Locatie Bereikbaarheid Hoeveelheid 

Rozengaarde 37 Basisschool - Begane grond - 
Berging/opslag 

Goed 20 m² 

 
 

  
  

  
  

 
Opmerking: 
Het betreft hier asbestvrije golfplaten op het dak van de berging. 
 
Uit de analyse is gebleken dat het genomen monster geen asbest bevat. 
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5.6 Niet onderzochte onderdelen:  

 
Tijdens de asbestinventarisatie zijn de onderstaande onderdelen niet onderzocht: 
Omschrijving van het 
niet onderzochte 
onderdeel 

Gebouwdeel Omschrijving 
redelijk 
vermoeden 

Van invloed op doel 
onderzoek 

Nader 
onderzoek 

Kruipruimten onder niet 
toegankelijke vloerdelen 
(afwezigheid kruipluiken) 

Begane 
grond 

Geen redelijk 
vermoeden 

Nee Nee 

 

5.7 Blootstellingsrisico’s 

 
De grenswaarde voor asbest amfibolen is per 1 januari 2017 verlaagd van 10.000 naar 2.000 
vezels/m3. Deze lagere grenswaarden bieden een betere bescherming van de gezondheid van 
mensen die in hun werk te maken hebben met blootstelling aan asbest amfibolen. Dit was nodig 
omdat uit advies van de Gezondheidsraad bleek dat de gezondheidsrisico’s van asbest ernstiger 
waren dan verwacht. Met ingang van 1 juli 2014 is het Arbobesluit al aangepast in verband met de 
herziening van de grenswaarde voor chrysotiel asbest. Daarbij is de grenswaarde voor chrysotiel 
verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels per kubieke meter en is in het Arbobesluit een onderscheid 
gemaakt tussen de twee typen asbest, namelijk chrysotiel en amfibolen.  
  
Er zullen nu meer en verdergaande beschermingsmaatregelen moeten worden genomen bij 
werkzaamheden met een te verwachten hoge blootstelling aan asbest amfibolen. Werkwijzen zullen 
soms ingrijpend moeten worden aangepast. 
 
Gelijktijdig zijn de risicoklasse-indeling vereenvoudigd. Er zal nog sprake zijn van 2 risicoklassen: 
 

 Klasse 1 omvat dan werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie onder de grenswaarden 
verwacht wordt. 

 Klasse 2 zijn de werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie boven de grenswaarden 
verwacht wordt. 

 
Er is geen risicoklasse 3 meer. Wel komt er een klasse 2A die geldt voor amfibool asbest. Daarin 
worden speciale eisen gesteld aan de eindmeting. 
 

1. Risicoklasse 1: tijdens de werkzaamheden is in de lucht waaraan werknemers in verband met 
de arbeid kunnen worden blootgesteld, de som van de concentratie asbestvezels van het type 
chrysotiel als fractie van de grenswaarde en van de concentratie amfibole asbestvezels 
actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet als fractie van de grenswaarde, kleiner 
dan 1. 

2. Risicoklasse 2: tijdens de werkzaamheden is in de lucht waaraan werknemers in verband met 
de arbeid kunnen worden blootgesteld, de som van de concentratie asbestvezels van het type 
chrysotiel als fractie van de grenswaarde en van de concentratie amfibole asbestvezels 
actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet als fractie van de grenswaarde groter 
of gelijk aan 1. 

3. Risicoklasse 2a: tijdens de werkzaamheden is in de lucht waaraan werknemers in verband 
met de arbeid kunnen worden blootgesteld  de concentratie van de amfibole asbestvezels 
actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet in de lucht waaraan werknemers in 
verband met de arbeid kunnen worden blootgesteld, hoger dan de grenswaarde. 
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6 Nadere informatie 

6.1 Onvoorzien asbest 

6.1.1 Inleiding 

Het asbestonderzoek is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring binnen de organisatie 
van Solidé Projectadvies b.v.. Solidé Projectadvies b.v. heeft zich verplicht de overeengekomen 
werkzaamheden met de nodige zorg en vakmanschap uit te voeren. Het te bereiken resultaat is niet 
uitsluitend afhankelijk van de inspanning van Solidé Projectadvies b.v., maar ook van factoren van 
buitenaf. Ondanks het feit dat de werkzaamheden door Solidé Projectadvies b.v. naar beste inzicht en 
vermogen worden uitgevoerd, kunnen geen garanties geven worden met betrekking tot de resultaten. 
Solidé Projectadvies b.v. neemt derhalve door het aangaan van enige overeenkomst een 
inspanningsverplichting op zich en geen resultaatsverplichting.  
 
De onderdelen van het onderzoek zijn uitgevoerd conform Bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27. 

6.1.2 Procedure 

Indien het vermoeden bestaat van het aanwezig zijn van asbesthoudend materiaal dat niet 
gerapporteerd is door Solidé Projectadvies b.v., verzoeken wij u dit aan ons te melden zodat Solidé 
Projectadvies b.v.  kan onderzoeken of het gemelde asbestverdachte materiaal binnen de reikwijdte 
van het asbestinventarisatierapport valt.  
 
Indien uit het onderzoek blijkt dat het gemelde asbestverdachte materiaal niet valt binnen de reikwijdte 
van het asbestinventarisatierapport, meldt Solidé Projectadvies b.v. dit schriftelijk aan degene die de 
melding heeft gedaan en kan Solidé Projectadvies b.v. op verzoek een aanvullende 
asbestinventarisatie uitvoeren betreffende het asbestverdachte materiaal. 
 
Indien uit het onderzoek blijkt dat het gemelde asbestverdachte materiaal binnen de reikwijdte van het 
asbestinventarisatierapport valt, voert Solidé Projectadvies b.v. op eigen initiatief een aanvullende 
asbestinventarisatie uit. 

6.2 Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS) 

6.2.1 Inleiding 

Het Landelijk Asbestvolgsysteem (vervolgens aangeduid met LAVS) is een webapplicatie. Met het 
LAVS kunnen opdrachtgevers (bv. woningcorporaties) regie voeren op het volledige proces van 
asbestverwijdering. Het LAVS zorgt ervoor dat ketenpartners (waaronder verwijderaars) de juiste 
informatie hebben en volgt de wet- en regelgeving. Het LAVS ondersteunt de hele 
asbestverwijderingsketen van opdrachtgever tot en met stortplaatsen. De betrokken ketenpartijen 
kunnen altijd alle informatie inzien van de desbetreffende asbestverwijdering (‘project’ in het LAVS). 
Daarnaast verstuurt het LAVS automatisch de Omgevingsloket online-(OLO) en de start/eind-
meldingen aan de bevoegde gezagen, certificerende instanties en inspectie SWZ (ISZW). Het LAVS 
bewaart de projecten voor eventueel toekomstig gebruik. De projecten zijn ook te archiveren. 
Voor meer achtergrondinformatie zie www.lavsinfo.nl/landelijk/landelijk. 
 
Met het inwerking treden van Bijlage XIIIa, behorend bij artikel 4.27 per 1 maart 2017, wordt het 
gebruik van het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS) verplicht voor asbestinventarisatie- en 
asbestverwijderingsbedrijven. Opdrachtgevers hebben eveneens een rol bij het gebruik van LAVS, 
namelijk: 
  
1. U wilt volledig de regie behouden bij saneringen. Dit betekent dat u uw bezit invoert in het LAVS en 
alle opdrachten verstrekt, controleert en accordeert. 
2. U wilt alleen uw bezit invoeren, de sanering en de daarbij horende opdrachten in het LAVS besteedt 
u uit. U stelt in dit geval een coördinator aan in het LAVS, u geeft een coördinatieopdracht in het 
LAVS. De door u gekozen coördinator handelt de opdrachten af in het LAVS die horen bij een 
sanering. 
3. U wilt niet met het LAVS werken. U kiest in dit geval een partij uit de keten die alles in het LAVS zet. 
 

http://www.lavsinfo.nl/landelijk/landelijk
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Bijlagen 
 
 
Bijlage a: Tekeningen  

 
Plattegrond basisschool begane grond Blad 1 
Plattegrond basisschool dak Blad 2 
Plattegrond peuterschool begane grond Blad 3 
Plattegrond peuterschool dak Blad 4 
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opslag 

BERGING 

H17010602 

H17010602 

H17010604 
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H17010604 H17010604 H17010604 

H17010605 H17010605 

H17010606 H17010606 
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Bijlage b: Analysecertificaten 
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Bijlage c: Validatiemetingen SC-548, indien van toepassing 
 
(NVT)  
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Bijlage d: Brongerelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling 
 
 
 



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 17 mei 2017 om 06h56 (863283)

Solidé Projectadvies b.v. SCA-code: 07-D070138.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070138.01-
H170106]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Rozengaarde 37 en Rozenhaag 43, Leusden
Projectcode H170106
Projectnaam Basisschool en peuterschool
Broncode  H17010601
Bronnaam Beglazingskit stalen kozijnen

Feiten
Productspecificatie Kit
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 27 stuks
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer 17.003439/0

Situatie
Bevestiging Gekit
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2.03052017 (ingangsdatum 03-05-2017)

Werkplanelementen
Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(863283)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 22 maart 2017 om 07h31 (812747)

Solidé Projectadvies b.v. SCA-code: 07-D070138.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070138.01-
H170106]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Rozengaarde 37 en Rozenhaag 43, Leusden
Projectcode H170106
Projectnaam Basisschool en peuterschool
Broncode H17010602 (binnen)
Bronnaam Beglazingskit houten kozijnen

Feiten
Productspecificatie Kit
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 22 stuks
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer 17.003439/0

Situatie
Bevestiging Gekit
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord: Ja

Vraag: De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het
asbesthoudende materiaal nodig zijn.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Asbesthoudend materiaal op of aan een ander object in z'n geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 14022017 (ingangsdatum 14-02-2017)

Werkplanelementen
Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(812747)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 22 maart 2017 om 07h31 (812748)

Solidé Projectadvies b.v. SCA-code: 07-D070138.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070138.01-
H170106]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Rozengaarde 37 en Rozenhaag 43, Leusden
Projectcode H170106
Projectnaam Basisschool en peuterschool
Broncode H17010602 (buiten)
Bronnaam Beglazingskit houten kozijnen

Feiten
Productspecificatie Kit
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 16 stuks
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer 17.003439/0

Situatie
Bevestiging Gekit
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord: Ja

Vraag: De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het
asbesthoudende materiaal nodig zijn.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Asbesthoudend materiaal op of aan een ander object in z'n geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 14022017 (ingangsdatum 14-02-2017)

Werkplanelementen
Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(812748)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 22 maart 2017 om 07h31 (812751)

Solidé Projectadvies b.v. SCA-code: 07-D070138.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070138.01-
H170106]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Rozengaarde 37 en Rozenhaag 43, Leusden
Projectcode H170106
Projectnaam Basisschool en peuterschool
Broncode H17010606 (binnen)
Bronnaam Ontluchtingspijp

Feiten
Productspecificatie Asbestcement buizen en kanalen
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 5 m¹
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer 17.003439/0

Situatie
Bevestiging Ingemetseld
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 14022017 (ingangsdatum 14-02-2017)

Werkplanelementen
Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(812751)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 22 maart 2017 om 07h31 (812752)

Solidé Projectadvies b.v. SCA-code: 07-D070138.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070138.01-
H170106]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Rozengaarde 37 en Rozenhaag 43, Leusden
Projectcode H170106
Projectnaam Basisschool en peuterschool
Broncode H17010606 (buiten)
Bronnaam Ontluchtingspijp

Feiten
Productspecificatie Asbestcement buizen en kanalen
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 4,5 m¹
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer 17.003439/0

Situatie
Bevestiging Ingemetseld
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 14022017 (ingangsdatum 14-02-2017)

Werkplanelementen
Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(812752)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 22 maart 2017 om 07h31 (812753)

Solidé Projectadvies b.v. SCA-code: 07-D070138.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070138.01-
H170106]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Rozengaarde 37 en Rozenhaag 43, Leusden
Projectcode H170106
Projectnaam Basisschool en peuterschool
Broncode H17010607
Bronnaam Gevelbeplating

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 8 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer 17.003439/0

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 14022017 (ingangsdatum 14-02-2017)

Werkplanelementen
Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(812753)



RAPPORTAGE VISUELE INSPECTIE
NA ASBESTVERWIJDERING

Rozenhaag 43
Leusden

Projectnummer: 17.08553/1/1.1
Datum uitvoering: 19-05-2017

Inspecteur: B. van der Zwet

Soort verrichting: Buitensanering
Geïnspecteerd gebied / ruimte: Het afgezette werkgebied t.h.v. de buitengevel van de voormalige peuterschool

Opdrachtgever: TB Asbestsanering B.V.
Contactpersoon: G J de  Ridder
Vestigingsadres: Domstraat 55
Vestigingsplaats: Nijkerkerveen

Uw referentie: TB17-A047D
Datum rapportage: 19-05-2017

De verrichting is uitgevoerd conform NEN 2990; okt. 2012 en voor deze verrichting is SMI RvA-Inspectie geaccrediteerd onder nummer
I-185. Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Sanitas Metingen & Inspecties B.V.
Zuideinde 68
2991 LK Barendrecht
Tel: 010-2922940
RvA certificaat code: I-185



SANITAS METINGEN & INSPECTIES 

Handtekening B. van der Zwet, Inspecteur Handtekening Dhr. A. Martinus

Document nr.: 17.08553/1/1.1 Pag. 1/11

Project gegevens
Oppervlakte werkgebied : Ca. 330 m²
Werkplan ingezien : Ja
Invt. rapport aanwezig : Ja
Omgevingsvergunning : Aanwezig
Saneringsklasse : 2

Verdiepingen in cont. : Nee
Plaats inspectie : Buiten
Weersomstandigheden : Droog
Soort ondergrond : Gedeeltelijk verhard
Situatie werkplek : Droog
Inspectietijd : 09:15 09:45

Inventarisatie bureau : Solide projectadvies
RH170106
Versie 2.0

Verwijderde bronnen
Broncode Verwijderd materiaal Bevestigingswijze Vezelsoort + gehalte Hoeveelheid HB
H17010601 Afdichtingskit Gekit Chrysotiel (2 - 5) 27Stuks Ja

Bijlagen
Visuele inspectie Foto's

Schets

Resultaat
Visuele inspectie : goed gekeurd
Luchtmeting : n.v.t
Kleefmonsters : n.v.t
Luchtmeting SEM : n.v.t
Grondmonsters : n.v.t

Eindconclusie
Op grond van bovenstaande bevindingen van de uitgevoerde inspectie kan worden geconcludeerd dat het geinspecteerde
gebied WEL voldoet aan de eisen zoals beschreven in art. 4.47b lid 2 van het arbeidsomstandighedenbesluit en dat het
geinspecteerde gebied WEL zonder gebruik van adembescherming mag worden betreden.



SANITAS METINGEN & INSPECTIES 

Handtekening B. van der Zwet, Inspecteur Handtekening Dhr. A. Martinus
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Bijlage visuele inspectie
Containment/afgezet gebied geschikt voor inspectie?
Werkzaamheden conform werkplan uitgevoerd?
Is de ruimte voldoende verlicht?
Is de ruimte droog?
Is de ruimte stofvrij?
Is de vloer gefreesd?
De aanwezige schroef/spijkergaten uitgeboord?
Indien transitroute, voldoet deze aan criteria?
Zijn alle asbesthoudende toepassingen verwijderd?
Ruimte/afgezet gebied vrij van obstakels of verpakt afval?
Zijn naden en kieren doorgehaald met een spatel?

Ja
Ja
Ja
Ja
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nee
Nee
Nvt

Opmerkingen bij keuze nee :
Door ruimte gebrek i.v.m. bouwhekken kan het lint niet overal op de juiste 5m afstand gespannen worden. Er staat nog
een container in het werkgebied. Broncode H17010602 Afdichtingskit blijf nog in het werkgebied achter en zal in een
volgende fase verwijderd worden.

Segment
opvulling
Gaten, naden, kieren
Toegangssluis / Deco
Wanden, vloer, plafond
Onderdrukmachine
Kabelgoten
Schakelaars
Lampen
Doorvoeringen
Rachelwerk
Begroeiing
Maaiveld
Deuren
Ramen
Dubbel verpakt afval

1
aan res

- nvt
Ja +
- nvt
- nvt
- nvt
- nvt
- nvt
- nvt
- nvt

Ja +
Ja +
Ja +
Ja +
Ja +

2
aan res

- nvt
- nvt
- nvt
- nvt
- nvt
- nvt
- nvt
- nvt
- nvt

Ja +
Ja +
Ja +
Ja +
- nvt

3
aan res

4
aan res

5
aan res

6
aan res

7
aan res

8
aan res

Opmerkingen:
De toepassing betreft afdichtingskit aan de buitengevel. De asbesthoudende toepassing is gekit. Het maaiveld is verhard/
onverhard en bestaat uit gras en straattegels. Conform het werkplan van de opdrachtgever is het maaiveld eerst afgedekt
met folie. Het folie is voor de visuele inspectie verwijderd. Vervolgens zijn de kozijnen incl. het glas en kit verwijderd en
afgevoerd naar de container. Die tijdelijk in het werkgebied staat opgesteld.
Uitsluitingen:
Alles buiten het afgezette werkgebied, onder het zichtbaar oppervlak, tussen de spouw, onder de afvalcontainer, ‘harde’
en/of niet verwijderbare vloerafwerkingen, alle overige ruimtes, installaties en/of (bouwkundige) onderdelen, tussen en
onder de dichte begroeiing/struiken(i.v.m. dichte begroeiing en struiken is beperkte inspectie mogelijk) en de achter
blijvende broncode.; H17010602 Afdichtingskit.

aan = aanwezig - = niet aanwezig af = afgeplakt/afgeschermd
res = resultaat NI = niet inspecteerbaar + = direct in orde bevonden
nvt = niet van toepassing
+2 = in orde na aanvullende schoonmaak
A = afgekeurd vanwege asbest resten, gehele ruimte opnieuw reinigen
segment = onderverdeling van opp. van het containment in separate inspectiedelen van max. 250 m2
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Bijlage situatie schetsen

Opmerkingen
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Bijlage foto's

Voorblad invt. rapport. Bronblad invt. rapport

Smart Tekening van het Invt. rapport.
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Vooraanzicht Opstelling van de mobiele deco unit

Opstelling van de mobiele deco unit en het afgezette
werkgebied

Vuile ruimte in het afgezette werkgebied
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Folie neergelegd voor de sanering Folie neergelegd voor de sanering

Folie neergelegd voor de sanering Folie neergelegd voor de sanering
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Verwijderde broncode. Verwijderde broncode.

Verwijderde broncode. Verwijderde broncode.
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Achter blijvende broncode

Verwijderde broncode. Verwijderde broncode.
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Afgezette werkgebied Verwijderde broncode.

Verwijderde broncode. Verwijderde broncode.
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Verwijderde broncode. Verwijderde broncode.

Verwijderde broncode. Verwijderde broncode.
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Verwijderde broncode. Het afgezette werkgebied

Container met dubbel verpakt afval



 

 


