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1  I n l e id ing  
 

 

In opdracht van RSC Rossum heeft Geofoxx, als onafhankelijk adviesbureau1, een 

gecombineerd onderzoek uitgevoerd op de locatie Boschweg 3 te Rossum. 

 

De aanleiding van de diverse milieukundige onderzoeken wordt gevormd door de privatisering 

van het kunstgrasveld waardoor de vereniging het kunstgrasveld in eigendom krijgt en 

verantwoordelijk wordt voor toekomstige onderhoudswerkzaamheden.  

 

Het doel van de onderzoeken is inzicht te krijgen in de infiltratiecapaciteit en de 

milieuhygiënische kwaliteit van het infill materiaal (zand en rubber) en de daaronderliggende 

fundering bestaande uit E-bodemas en een zandlaag. Dit in verband met de mogelijke 

consequenties voor de geplande privatisering en toekomstige werkzaamheden. 

 

In het rapport komt het volgende aan de orde: het vooronderzoek en de onderzoeksopzet, de 

veldwerkzaamheden inclusief het zintuiglijk onderzoek, het chemisch onderzoek, de 

interpretatie van de verzamelde gegevens, de conclusies en het advies.  

 

                                                
1 De opdrachtgever en terreineigenaar zijn geen zuster- of moederbedrijf en komen niet uit de 

eigen organisatie zodat de onafhankelijkheid van het onderzoek is gewaarborgd. 
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2  Vooronde rzoek  en  onde rzoeksopze t  

2 .1  Voo r onde r z o e k  

De onderzoekslocatie betreft een kunstgrasveld gelegen op sportpark het Maalland te 

Rossum en wordt aangeduid als veld 2. Het kunstgrasveld is medio 2006 aangelegd. Op 

korte termijn dient de grasmat vervangen te worden. 

Het kunstgrasveld bestaat uit een kunstgrasmat ingestrooid met rubber, zand en geovlies. 

Daaronder bevindt zich een laag ketelzand/rubber of wel aangeduid als E-bodemas. Het 

betreft hier een functioneel mengsel met rubbergranulaat. De onderbouw van het veld 

bestaat uit funderingsdrainzand en onderbouwdrainzand. De totale constructie heeft een 

dikte van circa 50 cm. De kunstgrasmat heeft een dikte van 3 cm en de laag 

ketelzand/rubber bedraagt circa 7 cm. De zandlaag is circa 40 cm (Bron; ASC Schuurman, 

zie bijlage 7). Van de aangebrachte materialen waaronder het instrooirubber, E-bodemas en 

drainzand zijn bij zowel opdrachtgever als eigenaar (gemeente Dinkelland) geen 

milieuhygiënische verklaringen bekend. Verondersteld wordt dat het drainzand als “schoon” 

zand is aangebracht. 

 

Op onderstaande foto is de locatie weergegeven. In bijlage 6 zijn enkele aanvullende foto’s 

opgenomen. 

 

 
Foto kunstgrasveld 

 

 

De algemene gegevens van de locatie zijn opgenomen in tabel 2.1. In bijlage 1 zijn de 

topografische ligging van de onderzochte locatie, de kadastrale gegevens en een 

situatieschets opgenomen. 

  



Gecombineerd bodem- en bouwstoffenonderzoek 

Boschweg 3 te Rossum 

 

Projectnummer Datum 

20170870/JGRO juli 2017 3 / 16 

Tabel 2.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie 

Algemene gegevens onderzoekslocatie 

Eigenaar: gemeente Dinkelland 

Gebruiker: voetbalvereniging v.v. RSC Rossum 
Huidig gebruik: kunstgrasveld 

Bebouwing: geen 

Verharding: kunstgrasmat 

Oppervlakte onderzoekslocatie: circa 7.800 m2 

 

Asbest 

Tijdens het locatiebezoek is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Ook is volgens de 

opdrachtgever in het verleden geen asbestverdacht materiaal op de locatie gebruikt. 

Derhalve wordt ervan uitgegaan dat er geen asbesthoudend materiaal in de bodem aanwezig 

is. 

 

Bronnen: 

 opdrachtgever; 

 locatiebezoek en  terreininspectie d.d. 15 juni 2017. 

2 .2  T oekoms t i g  g eb r u i k  

De huidige sportactiviteiten zullen worden voortgezet.  

2 .3  Resu l t a t en  e e r d e r  u i t g e v oe r d e  ( bodem )onde r z o e k en  

Op het terrein is op 16 december 2016 door Terra Agri Business een indicatief onderzoek 

verricht (kenmerk 2016-132 RSC Rossum, d.d. 16 december 2016). Het onderzoek is 

uitgevoerd in het kader van de geplande privatisering (eigendomsoverdracht) van het 

kunstgrasveld.  

 

De laag E-bodemas is indicatief onderzocht, echter kan op basis van de gekozen 

onderzoeksmethode (onjuiste analysemethode toegepast) geen uitspraak gedaan worden 

over het eventueel voorkomen van verontreinigingen. In het zand (traject 10-55 cm-mv) zijn 

licht verhoogde gehalten aan zink en minerale olie aangetoond. 

 

In april 2017 zijn door ASC Schuurman vijf boringen verricht en is de constructie opbouw 

beschreven. De constructie-opbouw is reeds beschreven in § 2.1. De opmerking die door 

Schuurman zijn opgenomen zijn: 

 De aanwezige fundatie bestaat uit E-bodemas met rubber dat onder de naam 

Ketelzand/rubber door Grontmij bij de aanleg is aangebracht; 

 E-bodemas is de as die overblijft in een verbrandingsinstallatie en op de bodem van 

de ketel achterblijft. De E-bodemas die wordt gevormd in kolencentrales wordt  

E-bodemas genoemd. Het materiaal wordt vaak toegepast in de grond- weg- en 

waterbouw. Het zwarte, zandachtige materiaal wordt ingezet als secundaire 

bouwstof. Gebruik ervan is duurzaam (bron Wikipedia); 

 Door de toevoeging van rubber betreft het een zogenaamde dynamische fundatie die 

met name ten doel heeft om het schokabsorberende vermogen van de sportvloer te 

verhogen; 

 De aanwezige zandlaag is bij aanleg opgebouwd uit twee lagen. Een bovenlaag van 

M3d zand en een onderlaag van M3c zand. De onderlinge verschillen in 

samenstelling zijn zeer gering waardoor de afzonderlijke visueel niet zijn 

waargenomen.  

 

Voorgaande onderzoeken zijn opgenomen in bijlage 7. 
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2 .4  B odemopbouw en  geohy d r o l o g i e  

De bodemopbouw wordt zowel regionaal als lokaal beschreven. Aan de hand van het REGIS-

Model II is in kaart gebracht wat de regionale bodemopbouw is ter plaatse van het 

onderzoeksgebied. Het model maakt onderscheid in relatief “goed en slecht” doorlatende 

bodemlagen. De lokale bodemopbouw zal worden beschreven aan de hand van het 

uitgevoerde veldwerk (paragraaf 3). 

 

Regionaal 

In tabel 2.1 is schematisch de regionale bodemopbouw weergegeven. In figuur 2.1 is de 

doorsnede weergegeven.  

 

Figuur 2.1: Doorsnede REGIS-II model 

 

Tabel 2.1: Regionale bodemopbouw 

Diepte (m-mv) Samenstelling Geohydrologische eenheid 

0 - 8 Zand, deklaag Formatie van Boxtel 

8 - 10 Klei, eerste scheidende laag Formatie van Boxtel 

10 - 25 Zand, eerste watervoerend pakket Formatie van Boxtel 

>25 Klei, keileem, zand/grind Gestuwde afzetting 

 

De grondwaterstroming in de deklaag en 1e watervoerend pakket vindt overwegend in 

noordwestelijke richting plaats. In de deklaag zal op geringe afstand van 

"ontwateringmiddelen" (sloten, drains, zandcunetten e.d.) zal de stromingsrichting echter 

radiaal zijn. Op basis hiervan en de aard van het onderzoek, wordt een verdere uitwerking 

van de regionale geohydrologische gegevens niet relevant geacht.  

Tabel 2.2: Geohydrologische gegevens onderzoekslocatie 

Geohydrologische gegevens onderzoekslocatie 

Globale grondwaterstromingsrichting: noordwestelijk 

Is er sprake van kwel: Nee 

Oppervlaktewater aanwezig binnen een straal van 100 m vanaf de onderzoekslocatie: nee 

Is er sprake van brak/zout water: nee 

Ligt de locatie binnen een grondwaterbeschermingsgebied, of binnen een straal van 

100 m hiervan? 

nee 

Klei   -Formatie van Boxtel 

Klei  -Formatie van Drenthe 

Klei, keileem, zand -Gestuwde afzetting 

Zand  -Diverse formaties / deklaag 
 

Onderzoekslocatie 
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Grondwaterstand: 

Momenteel ontstaat bij hevige neerslag wateroverlast op het kunstgrasveld. Om vast te 

stellen of hoge grondwaterstanden een oorzaak kunnen zijn voor deze overlast, is het 

noodzakelijk inzicht te hebben in de heersende grondwaterstanden. Doormiddel van openbare 

data uit peilbuizen in DinoLoket zijn de gemiddelde, -laagste en -hoogste grondwaterstand 

berekend.  

 

In figuur 2.2 staan de locaties van de peilbuizen rondom de projectlocatie weergegeven. In 

tabel 2.3 staan de berekende grondwaterstanden beschreven.  

 

Figuur 2.2. Ligging peilbuizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.3 Grondwaterstatistieken 

Peilbuis Maaiveld Filterstelling Data Grondwaterstanden in NAP 

 m NAP m-mv  GHG (m-mv) GEM (m-mv) GLG (m-mv) 

B28H0594 26,2 1,0 – 2,0 1972-1983 25,3 (0,9) 25,0 (1,2) 24,6 (1,6) 

B28H0682 22,2 3,8 – 4,8 1992-2002 21,4 (0,7) 21,0 (1,2) 20,6 (1,6) 

B29C0214 27,2 2,5 – 3,5 2002-2017 26,1 (1,2) 25,4 (1,8) 25,0 (2,3) 

B28H0697 25,5 1,5 – 2,5 1983-1991 24,3 (1,2) 24,0 (1,5) 23,7 (1,8) 

 

Uit de statistieken komt naar voren dat de GHG zich bevind op gemiddeld 1 m-mv.  De 

gemiddelde grondwaterstand ligt op 1,5 m-mv.  

2 .5  F i nanc i e e l  /  j u r i d i s c he  a sp ec t e n  

Juridische / financiële aspecten zijn met name aan de orde als sprake is van een potentieel 

geval van ernstige bodemverontreiniging, of indien sprake is van een verontreiniging die 

ontstaan is na 1 januari 1987. Voor de (historische) eigendomssituatie wordt verwezen naar 

paragrafen 2.2 en 2.3. Verdere uitwerking van de juridisch / financiële aspecten wordt 

gezien de aanleiding van het onderzoek niet noodzakelijk geacht. 

  

H0682 

H0594 

C0214 

H0697 
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2 .6  O nde r z o e k sop z e t  m i l i e u kund i g e  o nde r z o ek  

Verspreid over de locatie zijn zes boringen verricht tot een maximale diepte van 1 m-mv. Van 

de vrijkomende materialen ter plaatse van deze zes boringen zijn mengmonsters 

samengesteld. 

 

Grasmat 

Van het ingestrooide zand en rubber in de grasmat is één mengmonster samengesteld. Het 

grondmengmonster is geanalyseerd op het standaardpakket grond. 

 

E-Bodemas 

Van het E-bodemas is één mengmonster samengesteld en geanalyseerd op minerale olie, 

PAK en PCB (organische parameters) en 15 metalen en 4 anionen (anorganisch) middels een 

enkelvoudige schudproef (Cen-test). 

 

Draineerzand 

Van de zandlaag gelegen direct onder de laag E-bodemas is een mengmonster samengesteld. 

Het betreft een laagdikte van 10 cm. Van de daar onderliggende laag zand is eveneens een 

grondmengmonster samengesteld. Het grondmengmonster is geanalyseerd op het 

standaardpakket grond. 

2 .7  O nde r z o e k sop z e t  i n f i l t r a t i e o nde r z o e k  

Het infiltratieonderzoek bestaat uit een veldonderzoek met interpretatie van de 

veldgegevens.  

Voor het infiltratieonderzoek is gebruik gemaakt van de resultaten van de 

veldwerkzaamheden voor het milieuhygiënisch onderzoek. Aanvullend hierop zijn 6 

doorlatendheidsmetingen uitgevoerd in de onverzadigde zone. Op basis van de 

veldwerkzaamheden wordt een indruk gegeven van de totale constructieopbouw (pakking, 

korrelgrote en samenstelling). 

 

Ter plaatse van de het kunstgrasveld zijn in het bodemtraject van circa 0,1 - 0,6 m-mv 

falling-head1 testen uitgevoerd . Verwacht werd dat de laag een relatief lage 

infiltratiecapaciteit heeft. Derhalve zijn in deze laag dubbele ring-infiltratieproeven 

uitgevoerd1. In onderstaande tabel staan per locatie de veldwerkzaamheden gespecificeerd.  

 

Tabel 2.4: Veldwerkzaamheden geohydrologisch onderzoek 

Fundatielaag Testen Bodemtraject 

  (cm-mv) 

E-bodemas 3  x dubbele ringen infiltatieproef1 3,0 – 8,5 

Zandfundatie 3  x falling head2 8,5 – 40,0 

Toelichting tabel: 
1 :    Na verzadiging van de E-bodem wordt door middel van ringen water geïnfiltreerd in een afgesloten 

gedeelte van de laag E-bodemas. De infiltratiesnelheid van het water in de ringen wordt vervolgens 

constant gemeten;  
2 :  Het eenmalig verhogen van de grondwaterspiegel in een boorgat, waarna de daling van de 

grondwaterspiegel wordt gemeten in de tijd. 
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3  Mi l ieukund ig  onde rzoek ,  werkzaamheden 

resu l ta ten ,  i n te rpre ta t ie  en conc lus ie  

3 .1  Kwa l i t e i t  

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de richtlijnen en kwaliteitseisen 

zoals genoemd in de Beoordelingsrichtlijn veldwerk voor milieuhygiënisch bodem en 

waterbodemonderzoek van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, 

nummer 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek" (kortweg: 

BRL SIKB 2000) en Protocol 2001 versie 3.2 d.d. 12-12-2013 (Plaatsen van handboringen 

en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen). 

 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform het AS3000 kwaliteitssysteem door een 

onafhankelijk, door de Raad voor Accreditatie erkend, laboratorium. 

 

Een algemene toelichting op de werkwijze bij het verrichten van boringen, het plaatsen van 

peilbuizen en het bemonsteren van de grond is weergegeven in bijlage 5. De 

veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de volgende geregistreerde veldmedewerker de 

heer R. Blokhuis van Geofoxx.  

3 .2  W er k z aamheden  

In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de uitgevoerde veldwerkzaamheden en de 

verrichte analyses.  

Tabel 3.1: Overzicht uitgevoerde werkzaamheden 

Locatie Veldwerk  Analyses  

 Boringen verharding 

(cm) 

Grond1 E-Bodemas 

Veld 2 

 

6 (1 m-mv) grasmat (3) 3 x 

standaardpakket 

grond3 

Minerale olie, PAK en PCB (organische 

parameters) en 15 metalen en 4 anionen 

(anorganisch) 

 

Toelichting tabel 3.1: 
1 : standaardpakket grond: : bepaling van percentages droge stof, organische stof en lutum, en analyse op 

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

aromatische koolwaterstoffen (PAK 10), polychloorbifenylen (som-PCB) en minerale olie; 

 

Het verrichten van de boringen en de bemonstering heeft plaatsgevonden op 16 juni 2017.  

 

Het vrijgekomen materiaal uit de boringen is in het veld geclassificeerd (vaststellen 

bodemopbouw), beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen en voor chemisch 

onderzoek bemonsterd. Een monster heeft betrekking op een maximaal bodemtraject van 0,5 

meter. Indien bij een boring meerdere grondmonsters zijn genomen, is met een toenemende 

diepte de codering 1, 2, 3, enz. aan het monsternummer toegevoegd. 

 

De situering van de boorpunten is weergegeven in bijlage 1. 
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3 .3  Resu l t a t en  v e l donde r z o e k  

In de boorstaten (bijlage 2) wordt de bodemopbouw van het onderzochte terrein 

weergegeven. Een globale beschrijving is opgenomen in tabel 3.2. 

Tabel 3.2: Lokale bodemopbouw 

Diepte 

(m-mv) 

Bodemsamenstelling Opmerkingen 

0,00 – 0,03 Infill materiaal (zand en rubber) Rubberkorrels en zand (> 50% bodemvreemd) 

0,03 – 0,10 E-Bodemas met rubberkorrels Niet vormgegeven bouwstof 

0,10 – 0,50 Zand, matig grof, matig siltig Drainzand 

0,50 – 1,00 Zand, matig fijn, matig/sterk 

siltig, matig humeus, zwartbruin 

 

 

Er zijn voor zover zintuiglijk waarneembaar geen asbestverdachte materialen op of in de 

bodem aangetroffen. Voor de waargenomen afwijkingen wordt verwezen bijlage 2.  

 

Op basis van de verzamelde (veld)informatie heeft een selectie plaatsgevonden van de te 

analyseren monsters. Een overzicht van de uitgevoerde analyses is weergegeven in de tabel 

3.3. 

Tabel 3.3: Uitgevoerde analyses 

Mengmonster Traject 

(in cm-mv) 

Analyse 
  

MM1 infillzand en rubber 0-3 Standaardpakket grond   
MM2 E-bodemas 

MM3 drainzand 

MM4 drainzand 

3-10 

10-20 

20-50 

Bouwstof 

Standaardpakket grond 

Standaardpakket grond  

  

Bouwstof droge stof, (PAK 10), polychloorbifenylen (som-PCB) en minerale olie (organische parameters) 

en 15 metalen en 4 anionen (anorganisch) 

Standaardpakket 

grond 

droge stof, organische stof, lutum, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, 

nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10), polychloorbifenylen 

(som-PCB) en minerale olie 

3 .4  Resu l t a t en  l abo r a t o r i umonde r z oe k  

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het milieulaboratorium van ALcontrol te 

Hoogvliet. De analyseresultaten zijn getoetst aan het referentiekader van het Besluit 

bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013 (staatscourant 2013 nr. 16675). De 

analyseresultaten van het E-bodemas zijn getoetst aan de eisen van Besluit en regeling 

bodemkwaliteit bijlage A tabel 1 en 2. 

 

In de tabellen 3.4 is een samenvatting van de analyseresultaten van de grondmonsters 

opgenomen. Kopieën van de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. Een volledig 

overzicht van de toetsingsresultaten is opgenomen in bijlage 4. 
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Tabel 3.4: Toetsingsresultaten grond (mg/kg d.s.) 

Mengmonster Stof     Toetsing Besluit 

(traject in cm-mv) Kobalt Zink Minerale olie PAK Overige parameters bodemkwaliteit 

MM1 (0-3) 102* 3410*** 3970** 1,84* < Niet toepasbaar 

MM3 (10-20) < 285* < < < Industrie 

MM4 (20-50) < < < < < Altijd toepasbaar 

(achtergrondwaarde) 

 

Toelichting bij de tabel 3.4: 

<  = het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde; 

*  = het gehalte is groter dan achtergrondwaarde; 

**  = het gehalte is groter dan de tussenwaarde; 

***  = het gehalte is groter dan de interventiewaarde; 

 

3 .5  I n t e r p r e t a t i e  r e s u l t a t e n  

Infillzand en rubber 

Uit de chemische analyse blijkt dat mengmonster MM1 (traject 0-3 cm-mv) een licht 

verhoogd gehalte PAK en kobalt bevat, een matig verhoogd gehalte aan minerale olie (> 

tussenwaarde) bevat en een gehalte aan zink groter dan de interventiewaarde. De overige 

geanalyseerde parameters zijn niet verhoogd aangetroffen. Op basis van het Besluit 

bodemkwaliteit is het materiaal niet toepasbaar. 

 

E-bodemas 

Uit de resultaten van het samenstellingsonderzoek blijkt dat het gehalte aan minerale olie de 

toetsingswaarden voor een niet-vormgegeven bouwstof overschrijdt. Het materiaal voldoet 

dan ook niet aan de eisen voor een niet-vormgegeven bouwstof. Indien het E-bodemas met 

rubberkorrels  wordt hergebruikt als een functionele mengsel met rubbergranulaat zou 

toetsing aan het gehalte minerale olie niet noodzakelijk zijn. Voor wat betreft de 

samenstelling zou in dit geval het gehalte minerale olie niet relevant zijn omdat er geen 

maximale samenstellingswaarde geldt. Echter geldt te allen tijde de zorgplicht (zie par. 3.6) 

en de toetsing aan het besluit bodemkwaliteit vanwege de toepassing ‘op of in de bodem’ 

(zie hierna). 

 

Uit de uitloogresultaten (eluaat) blijkt namelijk dat de meetwaarde van zink de maximale 

emissiewaarde voor een bouwstof overschrijdt. De onderzochte partij E-bodemas wordt op 

basis van het gemeten gehalte aan zink geclassificeerd als een IBC-bouwstof conform het 

Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. De voorwaarden voor toepassing van een IBC-

bouwstof zijn onder andere: 

 Minimale toepassing van 5.000 m³ aaneengesloten; 

 Aanbrengen van isolerende voorziening aan boven- en zijkanten van de bouwstof. 

 

Deze voorwaarden maakt het E-bodemas ongeschikt voor de huidige toepassing omdat niet 

aan de wettelijke voorschriften kan worden voldaan. 

 

Drainzand 

In mengmonster MM3 (traject 10-20 cm-mv) is een licht verhoogd gehalte aan zink 

aangetoond. De overige parameters zijn niet verhoogd aangetroffen. Op basis van het Besluit 

bodemkwaliteit voldoet de grond aan de kwaliteitsklasse industrie (geschikt voor hergebruik 

onder voorwaarden). 

 

In mengmonster MM4 (traject 20-50 cm-mv) zijn geen verhoogde gehalte aangetroffen ten 

opzichte van de achtergrondwaarde. Op basis van het Besluit bodemkwaliteit voldoet de 

grond aan de kwaliteitsklasse achtergrondwaarde en wordt als vrij toepasbaar getoetst. 
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Opgemerkt dient te worden dat de resultaten getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit als 

indicatief dienen te worden beschouwd. 

3 .6  Conc l u s i e  

Infillzand en rubber 

Op basis van het sterk verhoogde gehalte aan zink is het infillzand en rubber niet geschikt 

voor hergebruik en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerker. 

 

E-bodemas 

De onderzochte partij E-bodemas wordt beoordeeld als een IBC-bouwstof maar kan gezien de 

omvang en beoogde functie niet worden toegepast.  

Daarnaast is het aannemelijk dat het bodemas verontreiniging van de onderliggende laag 

heeft veroorzaakt. De zorgplicht onder het Besluit bodemkwaliteit stelt dat: 

 

‘Iedereen die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat nadelige gevolgen kunnen optreden 

als gevolg van het toepassen van een bouwstof, grond of baggerspecie, maatregelen moet 

nemen om verontreiniging te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.’ 

 

Op grond van voorgaande dient het materiaal te worden verwijderd. 

 

Drainzand 

Het verhoogde gehalte aan zink in de grond (traject 10-20 cm-mv) is vermoedelijk een 

gevolg van uitloging uit bovenliggende lagen (infillzand, rubber en E-bodemas). In de laag 

drainzand in het traject 20-50 cm-mv zijn namelijk geen stoffen verhoogd aangetoond. 

 

Verondersteld is dat het drainzand destijds als schoon zand is aangebracht en dat de 

zandlaag in het traject van 10-20 cm-mv verontreinigd is geraakt door uitloging van zink uit 

de bovenliggende lagen. Als gevolg hiervan is een verontreiniging met zink ontstaan. In de 

Wet bodembescherming (Wbb) is in artikel 13 de zorgplicht neergelegd.  
 

Op ieder die op of in de bodem handelingen als bedoeld in de artikelen 6 t/m 11 Wbb 

verricht, rust de verplichting om te zorgen dat door die handelingen de bodem niet wordt 

verontreinigd. Als er toch een verontreiniging optreedt dienen maatregelen te worden 

genomen om de verontreiniging zoveel mogelijk ongedaan te maken. Deze zorgplichtbepaling 

verplicht bij (dreigende) bodemverontreiniging, dus ook van het grondwater, tot het nemen 

van alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden gevergd. De zorgplicht geldt alleen 

voor zogenaamde ‘nieuwe' bodemverontreinigingen, dit zijn gevallen die op of na 1 januari 

1987 zijn ontstaan. Artikel 13 Wbb richt zich niet alleen op de directe veroorzaker van een 

verontreiniging, maar ook op degene die bevoegd en feitelijk in staat is om een overtreding 

van de zorgplicht te voorkomen dan wel te beperken. Daarnaast heeft de zorgplicht een 

zelfstandige en aanvullende betekenis naast de voorschriften van bijvoorbeeld een 

omgevingsvergunning voor de inrichting. 

 

Op basis van de aanlegperiode (medio 2006) van het kunstgrasveld en op basis van de 

onderzoeksresultaten is het zeer aannemelijk dat het drainzand destijds als schoon zand is 

aangebracht. De veroorzaakte grondverontreiniging met zink dient onder artikel 13 van de 

Wet bodembescherming ongedaan gemaakt te worden. 

 

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003994/#HoofdstukIII_Artikel13
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Totale omvang verontreinigd zand 

Op basis van bovenstaande gegevens wordt geschat dat het verontreinigde zand (traject 20-

30 cm-mv) over een volume van circa 780 m³ (7.800 m2 x 0,1 m) licht is verontreinigd met 

zink. Op basis van toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit wordt deze licht indicatief 

beoordeeld als klasse industrie. 

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd om een indicatie te krijgen omtrent de eventuele 

aanwezigheid van milieuvreemde stoffen in de bodem. Op basis van de resultaten van het 

bodemonderzoek kan geen bindende uitspraak gedaan worden over de 

hergebruiksmogelijkheden van eventueel vrijkomende grond op de onderzoekslocatie.  

 

Gezien de aangetroffen gehalten in de bodem dient echter wel rekening gehouden te worden 

met extra kosten voor het eventueel verwijderen en afzetten van grond. 
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4  Geohydro log ische s i tua t ie ,  

werkzaamheden resu l ta ten,  i n te rp re ta t ie  

en  conc lus i e  
 

4 .1  A l g emeen  

De opdrachtgever heeft kenbaar gemaakt dat op het bestaande kunstgrasveld bij (hevige) 

regenval water blijft staan op het veld, wat plasvorming veroorzaakt. De wateroverlast 

concentreert zich met name aan de zijde van de Boschweg. Dit zorgt voor problemen tijdens 

het gebruik.  

 

Om vast te stellen waardoor de plasvorming wordt veroorzaakt, is de geohydrologische 

situatie van het onderzoeksgebied inzichtelijk gemaakt. Dit omvat de (lokale) 

bodem/fundatieopbouw, globale grondwaterstand en het bepalen van infiltratiecapaciteit. De 

verkregen informatie kan tevens gebruikt worden als ‘input’ voor het nieuw aan te leggen 

kunstgrasveld.  

4 .2  Loka l e  b odemopbouw  

In de boorstaten (bijlage 2) wordt de bodemopbouw van het onderzochte terrein 

weergegeven. Een globale beschrijving is opgenomen in tabel 3.2. (§ 3.3) 

 

Uit de bodemopbouw komt naar voren dat het kunstgrasveld tot 0,1 m-mv bestaat uit een 

laag rubberkorrels met direct daaronder een laag E-bodemas (stabilisatielaag). Onder de laag 

E-bodemas is tot 0,5 m-mv drainagezand (“Mc3”) aanwezig. Vanaf 0,5 m-mv lijkt het 

voormalige landbouwdek aanwezig te zijn, te herkennen aan de zwartbruine bouwvoor.   

4 .3  Doo r l a t e ndhe i d sonde r zo e k  

Aanvullend op de veldwerkzaamheden zijn naast het verrichten van boringen zowel verticale 

als horizontale doorlatendheidsmetingen uitgevoerd in de onverzadigde zone. In 

onderstaande tabel staan de werkzaamheden weergegeven (uitgevoerd volgens module 

C2510 uit leidraad Riolering 2011).  

 

Tabel 4.2 Veldwerkzaamheden 

Boringnummer/test 

 

Meettraject 

[m-mv] 

Aantal 

Horizontale doorlatendheid (fallling head) 0,1 – 0,5 3 

Horizontale doorlatendheid (fallling head) 0,6 – 1,0 3 

Verticale doorlatendheid (ringenproef) 0,1 – 0,1 3 
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Doorlatendheidsonderzoek 

Voor het onderzoek zijn drie grondboringen tot maximaal 1,0 m-mv uitgevoerd. In het traject 

van circa 0,1 tot 1,0  m-mv zijn doorlatendheidsmetingen (falling-head test) verricht. De 

verticale doorlatendheid is bepaald in de naar verwachting meest slecht doorlatende laag 

(ringenproef). Bij beide methodes wordt de grondwaterspiegel eenmalig verhoogd waarna de 

daling van de grondwaterspiegel wordt gemeten. 

 

Figuur 4.1: Doorlatendheidsonderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bijlage 4 en tabel 4.3 zijn de meetgegevens van de doorlatendheidsproeven opgenomen. 

 

Tabel 4.3: Resultaten infiltratieproeven 

Boringnummer/test 

 

Meettraject 

[m-mv] 

Doorlatendheid 

[m/dag] 

1 (bovengrond) 

0,10 – 0,50 

20,4 

3 (bovengrond) 51,6 

6 (bovengrond) 82,1 

1 (ondergrond) 

0,60 – 1,00 

31,6 

3 (ondergrond) 7,3 

6 (ondergrond) 18,4 

1 (deklaag) 

0,03 (verticaal) 

0,7 

6.1 (deklaag) 1,0 

3 (deklaag) 1,2 

 

Uit de resultaten blijkt dat zowel de onder- als bovengrond zeer goed doorlatend is. 

Infiltrerend regenwater kan goed opgevangen of afgevoerd worden in de poriën van het 

zandpakket dat aanwezig is tot 0,5 m-mv. De deklaag bestaande uit E-bodemas is relatief 

slecht doorlatend. Tevens dient opgemerkt te worden dat lokaal de samenstelling van het  

E-bodemas kan afwijken, waardoor mogelijk lokaal de deklaag nog slechter doorlatend is.  

 

Verticale doorlatendheidsmetingen (3 st. bodemas) 

Horizontale doorlatendheidsmetingen (3 st. bovengrond) 

Horizontale doorlatendheidsmetingen (3 st. ondergrond) 
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4 .4  I n f i l t r a t i eo nde r z o e k  

Om te toetsen of de doorlatendheid van de laag E-bodemas dermate laag is, dat deze voor 

wateroverlast kan zorgen tijdens neerslag, is berekend wat er gebeurd bij een hevige 

neerslag.  

 

In onderstaande figuur is weergegeven dat bij “Normbui 1” (4 x per jaar, bron: STOWA, 

neerslagstatistieken) vrijwel al het water oppervlakkig af moet stromen, op basis van de 

verkregen veldinformatie. 

 

Figuur 3.2 Infiltratie van regenwater op 100 m2 

 

 

4 .5  I n t e r p r e t a t i e  e n  a dv i e s  

Op basis van de verkregen veld- en meetgegevens kan gesteld worden dat de laag  

E-bodemas de beperkende factor is, betreffende infiltratie van regenwater. De verkregen 

statistieken geven geen aanleiding om aan te nemen, dat de wateroverlast op het 

kunstgrasveld veroorzaakt wordt door de grondwaterstand. Een drooglegging (onverzadigde 

zone) tot 1 m-mv wordt ruim voldoende geacht voor de voorgenomen functie van de 

onderzoekslocatie. 

 

Geadviseerd wordt bij renovatie van het kunstgrasveld gebruik te maken van “goed” 

doorlatende fundatiematerialen, waarbij tevens rekening gehouden wordt met het comfort bij 

het gebruik ervan. Tevens dient het veld zodanig te worden geprofileerd, dat geen 

“waterplassen” achter kunnen blijven op het veld en overtollig regenwater af kan stomen.  
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5  Samenvat t i ng,  conc lus i es  en  adv ies  
 

 

In opdracht van RSC Rossum heeft Geofoxx, als onafhankelijk adviesbureau een 

gecombineerd onderzoek uitgevoerd op de locatie Boschweg 3 te Rossum. 

 

De aanleiding van de diverse milieukundige onderzoeken wordt gevormd door de privatisering 

van het kunstgrasveld waardoor de vereniging het kunstgrasveld in eigendom krijgt en 

verantwoordelijk wordt voor toekomstige onderhoudswerkzaamheden.  

 

Het doel van de onderzoeken is inzicht te krijgen in de infiltratiecapaciteit en de 

milieuhygiënische kwaliteit van het infill materiaal (zand en rubber) en daar onderliggende 

fundering bestaand uit E-bodemas en laag drainzand, in relatie met mogelijke consequenties 

voor de geplande privatisering en toekomstige werkzaamheden. 

 

Milieuhygiënisch 

 

infillzand en rubber 

Op basis van de onderzoeksresultaten blijkt het infillzand en rubber niet geschikt voor 

hergebruik en dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerker. 

 

E-bodemas 

De onderzochte partij E-bodemas is niet geschikt voor de huidige toepassing en dient te 

worden verwijderd  en afgevoerd naar een erkend verwerker.  

 

Drainzand 

De laag drainzand van 10-20 cm-mv is licht verontreinigd met zink, vermoedelijk als gevolg 

van uitloging zink uit bovenliggende lagen (infillzand, rubber en E-bodemas). In de laag 

drainzand in het traject 20-50 cm-mv is geen verhoogd zink aangetoond. 

 

Verondersteld wordt dat het drainzand destijds als schoon zand en na 1987 is aangebracht 

en hiermee is aangetoond dat de grondverontreiniging valt onder de zorgplicht. De 

veroorzaakte grondverontreiniging met zink dient onder artikel 13 van de Wet 

bodembescherming ongedaan gemaakt te worden. 

 

Geschat wordt dat het verontreinigde zand (traject 20-30 cm-mv) over een volume van circa 

780 m³ (7.800 m2 x 0,1 m) licht is verontreinigd met zink.  

 

Gezien de aangetroffen gehalten in de bodem dient echter wel rekening gehouden te worden 

met extra kosten voor het eventueel verwijderen en afzetten van grond. 

 

Opgemerkt dient te worden dat de onderzoeksresultaten niet geschikt zijn voor 

hergebruiksdoeleinden conform het Besluit bodemkwaliteit en als indicatief beschouwd 

dienen te worden. De resultaten, afhankelijk van de kwaliteitsklasse, zijn geschikt voor 

acceptatie bij een erkend verwerker. De resultaten kunnen tevens gebruikt worden ter 

onderbouwing van de te nemen veiligheidsmaatregelen in het kader van de Arbo-wetgeving 

voor de geplande werkzaamheden. 
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Infiltratiecapaciteit 

De onder- als bovengrond zijn zeer goed doorlatend. Infiltrerend regenwater kan goed 

opgevangen of afgevoerd worden in de poriën van het zandpakket (drainzand) dat aanwezig 

is van 0,2 tot 0,5 m-mv. De deklaag bestaande uit E-bodemas is “slecht” doorlatend. 

 

Advies 

Geadviseerd wordt bij renovatie van het kunstgrasveld de kunstgrasmat inclusief infillzand en 

rubber te vervangen en af te voeren naar een erkend verwerker.  

 

Vanwege de slechte waterdoorlatendheid en het verontreinigende effect van het het E-

bodemas naar onderliggende bodem wordt geadviseerd het E-bodemas te vervangen voor 

materiaal met een goede waterdoorlatendheid en geen verontreiniging werking heeft op 

onderliggende bodem. Hierbij rekening houdende dat de sporttechnische laag zodanig wordt 

geprofileerd, dat geen “waterplassen” blijven staan na hevige regenval.  

 

Met betrekking tot de lichte zink verontreiniging in de grond wordt geadviseerd deze 

resultaten voor te leggen aan de gemeente Dinkelland (eigenaar en tevens opdrachtgever van 

de aanleg van het kunstgrasveld). Aangezien de verontreiniging is ontstaan na 1987 dient de 

veroorzaakte grondverontreiniging met zink onder artikel 13 van de Wet bodembescherming 

ongedaan gemaakt te worden. De gemeente Dinkelland is in deze eveneens bevoegd gezag 

in het kader van de Wet bodembescherming. 

 

Geschat wordt dat circa 780 m³ (7.800 m2 x 0,1 m) licht is verontreinigd met zink.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disclaimer 

Het onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd met behulp van de voor het onderzoek gangbare 

technieken, inzichten en methodes. Bij het uitvoeren van onderzoek streven wij optimale representativiteit na. 

Het blijft mogelijk dat er plaatselijk afwijkingen voorkomen in de samenstelling van grond of grondwater. 

Deze afwijkingen komen door het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek niet aan het licht. Daar 

komt bij dat onderzoek naar de bodem een momentopname is. Verandering van grond en grondwater o.a. als 

gevolg van het bodemgebruik kan na het onderzoek plaatsvinden. Geofoxx is niet aansprakelijk voor schade 

die voortkomt uit bovengenoemde aspecten. 
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Bijlage 1: Situatietekening 
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Bijlage 2: Boorstaten 
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Bijlage 3: Analyseresultaten 
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

GEOFOXX Oldenzaal BV

J. Grondman

Postbus 221

7570 AE  OLDENZAAL

Uw projectnaam : Boschweg 3 te Rossum

Uw projectnummer : 20170870

ALcontrol rapportnummer : 12560396, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : MQQT7WKK

Rotterdam, 22-06-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

20170870. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1 MM-1 (0-3)

002 Grond (AS3000) MM3 MM3 MM-3 (10-20)

003 Grond (AS3000) MM4 MM4 MM-4 (20-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 99.6
 

96.3
 

97.1
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 17.4
 

<0.5
 

<0.5
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1

 
1.5

 
<1

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20

 
<20

 
<20

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.25
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 29
 

<1.5
 

<1.5
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 9.7
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S <10
 

<10
 

<10
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S <3
 

<3
 

<3
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 2000
 

120
 

31
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.41

1)
<0.01

 
<0.01

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.10
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.03
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.41
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.66
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.40
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.19
1)

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.23
1)

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.65
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.13
1)

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 3.21
2)

0.07
2)

0.07
2)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1.7

3)
<1

 
<1

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <2.0
3)

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1.6
3)

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1.8
3)

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1.7
3)

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1.2
3)

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1.7
3)

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 8.19
2)

4.9
2)

4.9
2)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1 MM-1 (0-3)

002 Grond (AS3000) MM3 MM3 MM-3 (10-20)

003 Grond (AS3000) MM4 MM4 MM-4 (20-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 mg/kgds  290
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  2800
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  3800
4)

<5
 

<5
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 6900
 

<20
 

<20
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.

4 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 

(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): 

conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 

NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 

NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6537363 16-06-2017 16-06-2017 ALC201  

002 Y6537358 16-06-2017 16-06-2017 ALC201  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y6537359 16-06-2017 16-06-2017 ALC201  
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1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM1MM1 MM-1 (0-3)

001
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

GEOFOXX Oldenzaal BV

J. Grondman

Postbus 221

7570 AE  OLDENZAAL

Uw projectnaam : Boschweg 3 te Rossum

Uw projectnummer : 20170870

ALcontrol rapportnummer : 12560402, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : N3BCWEK9

Rotterdam, 23-06-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

20170870. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) MM2 MM2 MM-2 (3-10)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-%  86.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

UITLOGING
datum start   20-06-2017

 
 

 
 

 
 

 
 

 

CEN-test L/S=10   #
 

 
 

 
 

 
 

 
 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  0.12

1)
 

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds  0.18
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds  0.02
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds  0.27
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds  0.08
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds  0.09
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  0.07
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds  0.10
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  0.36
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  0.04
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  1.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds  <2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds  4.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds  7.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds  7.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds  3.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som (7) PCB µg/kgds  23
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  10

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 mg/kgds  210
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  970
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  930
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds  2100
 

 
 

 
 

 
 

 
 

UITLOGING
L/S ml/g  9.96
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Voetnoten

1 Het resultaat is indicatief i.v.m. laag rendement van de interne standaard.

2 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

002 Diversen (vast) MM2 MM-2 (3-10)

Analyse Eenheid Q 002     

EC (25°C) na uitloging µS/cm Q 20.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

eind pH na uitloging - Q 7.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

temperatuur t.b.v. pH °C  21.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

UITLOGING
L/S ml/g Q 10.00

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

METALEN
antimoon mg/kgds Q <0.039

3)
 

 
 

 
 

 
 

 

arseen mg/kgds Q <0.1
3)

 
 

 
 

 
 

 
 

barium mg/kgds Q 0.33
3)

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds Q <0.01
3)

 
 

 
 

 
 

 
 

chroom mg/kgds Q <0.1
3)

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds Q <0.1
3)

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds Q <0.1
3)

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds Q <0.005
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds Q <0.1
3)

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds Q <0.1
3)

 
 

 
 

 
 

 
 

seleen mg/kgds Q <0.039
3)

 
 

 
 

 
 

 
 

tin mg/kgds Q <0.1
3)

 
 

 
 

 
 

 
 

vanadium mg/kgds Q <0.1
3)

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds Q 7.3
3)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
Fluoride mg/kgds Q <2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

bromide mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloride mg/kgds Q <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

sulfaat mg/kgds Q 28
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Diversen (vast) Conform NEN-ISO 11465 / CMA 2/II/A.1

CEN-test L/S=10 Diversen (vast) Eigen methode

naftaleen Diversen (vast) Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS

fenantreen Diversen (vast) Idem

antraceen Diversen (vast) Idem

fluoranteen Diversen (vast) Idem

benzo(a)antraceen Diversen (vast) Idem

chryseen Diversen (vast) Idem

benzo(k)fluoranteen Diversen (vast) Idem

benzo(a)pyreen Diversen (vast) Idem

benzo(ghi)peryleen Diversen (vast) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Diversen (vast) Idem

pak-totaal (10 van VROM) Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)

PCB 28 Diversen (vast) Idem

PCB 52 Diversen (vast) Idem

PCB 101 Diversen (vast) Idem

PCB 118 Diversen (vast) Idem

PCB 138 Diversen (vast) Idem

PCB 153 Diversen (vast) Idem

PCB 180 Diversen (vast) Idem

som (7) PCB Diversen (vast) Idem

totaal olie C10 - C40 Diversen (vast) Eigen methode

EC (25°C) na uitloging Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-ISO 7888

eind pH na uitloging Uitloging (mg/kg ds) Eluaat conform NEN-ISO 10523

antimoon Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885

arseen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

barium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

cadmium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

chroom Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

kobalt Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

koper Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

kwik Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 17852

lood Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885

molybdeen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

nikkel Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

seleen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

tin Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

vanadium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

zink Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

Fluoride Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 10304-1

bromide Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

chloride Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

sulfaat Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM2MM2 MM-2 (3-10)

001



Gecombineerd bodem- en bouwstoffenonderzoek 

Boschweg 3 te Rossum 

 

projectnummer datum   

20170870/JGRO juli 2017 Bijlagen 

 

Bijlage 4: Toetsingscriteria en -tabellen 



Projectnaam Boschweg 3 te Rossum 
Projectcode 20170870 
  
Tabel: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
    
Monstercode MM1

1
 MM3

2
 MM4

3
 

Bodemtype
bt)

 1 2 3 

 or br  or br  or br  

    
 
droge stof                         
(gew.-%) 

99,6 -- -- 96,3 -- -- 97,1 -- -- 

gewicht artefacten                         
(g) 

<1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 

aard van de artefacten                         
(-) 

Geen  -- Geen  -- Geen  -- 

    
 
organische stof 
(gloeiverlies)                         
(% vd DS) 

17,4 -- -- <0,5 -- -- <0,5 -- -- 

    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)                         
(% vd DS) 

<1 -- -- 1,5 -- -- <1 -- -- 

    
METALEN 
barium

+
 <20 54,2  <20 54,2  <20 54,2  

cadmium 0,25 0,252  <0,2 0,241  <0,2 0,241  
kobalt 29 102 * <1,5 3,69  <1,5 3,69  
koper 9,7 13,1  <5 7,24  <5 7,24  
kwik <0,05 0,0447  <0,05 0,0503  <0,05 0,0503  
lood <10 8,57  <10 11  <10 11  
molybdeen <0,5 0,35  <0,5 0,35  <0,5 0,35  
nikkel <3 6,12  <3 6,12  <3 6,12  
zink 2000 3410 *** 120 285 * 31 73,6  
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0,41 -- -- <0,01 -- -- <0,01 -- -- 
fenantreen 0,10 -- -- <0,01 -- -- <0,01 -- -- 
antraceen 0,03 -- -- <0,01 -- -- <0,01 -- -- 
fluoranteen 0,41 -- -- <0,01 -- -- <0,01 -- -- 
benzo(a)antraceen 0,66 -- -- <0,01 -- -- <0,01 -- -- 
chryseen 0,40 -- -- <0,01 -- -- <0,01 -- -- 
benzo(k)fluoranteen 0,19 -- -- <0,01 -- -- <0,01 -- -- 
benzo(a)pyreen 0,23 -- -- <0,01 -- -- <0,01 -- -- 
benzo(ghi)peryleen 0,65 -- -- <0,01 -- -- <0,01 -- -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,13 -- -- <0,01 -- -- <0,01 -- -- 
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

3,21 1,84 * 0,07 0,07  0,07 0,07  

    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28                         
(µg/kgds) 

<1,7 -- --# <1 -- -- <1 -- -- 

PCB 52                         
(µg/kgds) 

<2,0 -- --# <1 -- -- <1 -- -- 

PCB 101                         
(µg/kgds) 

<1,6 -- --# <1 -- -- <1 -- -- 

PCB 118                         
(µg/kgds) 

<1,8 -- --# <1 -- -- <1 -- -- 

PCB 138                         
(µg/kgds) 

<1,7 -- --# <1 -- -- <1 -- -- 

PCB 153                         
(µg/kgds) 

<1,2 -- --# <1 -- -- <1 -- -- 

PCB 180                         
(µg/kgds) 

<1,7 -- --# <1 -- -- <1 -- -- 

som PCB (7) (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 

8,19 4,71  4,9 24,5 
a
 4,9 24,5 

a
 

    
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- 
fractie C12-C22 290 -- -- <5 -- -- <5 -- -- 
fractie C22-C30 2800 -- -- <5 -- -- <5 -- -- 
fractie C30-C40 3800 -- -- <5 -- -- <5 -- -- 
totaal olie C10 - C40 6900 3970 ** <20 70  <20 70  



    

 
Monstercode en monstertraject 
1  12560396-001     MM1 MM1 MM-1 (0-3) 
2  12560396-002     MM3 MM3 MM-3 (10-20) 
3  12560396-003     MM4 MM4 MM-4 (20-50) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
   
bt)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten 

geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1: lutum 1%  humus 17.4% 
  2: lutum 1.5%  humus 0.5% 
  3: lutum 1%  humus 0.5% 
  

http://www.Senternovem.nl)


Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I RBK eis 

     
     
METALEN 
barium   920 20 
cadmium 0,60 6,8 13 0,20 
kobalt 15 102 190 3,0 
koper 40 115 190 5,0 
kwik 0,15 18 36 0,050 
lood 50 290 530 10 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 35 68 100 4,0 
zink 140 430 720 20 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,5 21 40 0,35 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 

20 510 1000 4,9 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 190 2595 5000 35 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-

2012). 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard 

bodem type 10% humus en 25% lutum. 
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 22-06-2017 - 13:11) 

 
Projectcode Boschweg 3 te Rossum Boschweg 3 te Rossum Boschweg 3 te Rossum 
Projectnaam 20170870 20170870 20170870 
Monsteromschrijving MM1 MM3 MM4 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 
Klasse industrie Altijd toepasbaar 

    

Analyse Eenheid  AR  BT  BC  AR  BT  BC  AR  BT  BC 
           

droge stof % 99,6 99,6  96,3 96,3  97,1 97,1  
gewicht artefacten g <1   <1   <1   
aard van de artefacten - Geen   Geen   Geen   
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 17,4 17,4  <0,5 0,5  <0,5 0,5  

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  1,5 1,5  <1 <1  
           

METALEN 
barium

+
 mg/kg <20 54,2 -- <20 54,2 -- <20 54,2 -- 

cadmium mg/kg 0,25 0,252 <=AW <0,2 0,241 <=AW <0,2 0,241 <=AW 
kobalt mg/kg 29 102 IN <1,5 3,69 <=AW <1,5 3,69 <=AW 
koper mg/kg 9,7 13,1 <=AW <5 7,24 <=AW <5 7,24 <=AW 
kwik mg/kg <0,05 0,0447 <=AW <0,05 0,0503 <=AW <0,05 0,0503 <=AW 
lood mg/kg <10 8,57 <=AW <10 11 <=AW <10 11 <=AW 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW <0,5 0,35 <=AW <0,5 0,35 <=AW 
nikkel mg/kg <3 6,12 <=AW <3 6,12 <=AW <3 6,12 <=AW 
zink mg/kg 2000 3410 NT>I 120 285 IN 31 73,6 <=AW 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,41 0,236 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
fenantreen mg/kg 0,10 0,0575 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
antraceen mg/kg 0,03 0,0172 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
fluoranteen mg/kg 0,41 0,236 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
benzo(a)antraceen mg/kg 0,66 0,379 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
chryseen mg/kg 0,40 0,23 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,19 0,109 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
benzo(a)pyreen mg/kg 0,23 0,132 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,65 0,374 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,13 0,0747 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 3,21 1,84 WO 0,07 0,07 <=AW 0,07 0,07 <=AW 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1,7# 0,684 - <1 3,5 - <1 3,5 - 
PCB 52 ug/kg <2,0# 0,805 - <1 3,5 - <1 3,5 - 
PCB 101 ug/kg <1,6# 0,644 - <1 3,5 - <1 3,5 - 
PCB 118 ug/kg <1,8# 0,724 - <1 3,5 - <1 3,5 - 
PCB 138 ug/kg <1,7# 0,684 - <1 3,5 - <1 3,5 - 
PCB 153 ug/kg <1,2# 0,483 - <1 3,5 - <1 3,5 - 
PCB 180 ug/kg <1,7# 0,684 - <1 3,5 - <1 3,5 - 
som PCB (7) (0.7 
factor) 

ug/kg 8,19 4,71 <=AW 4,9 24,5 <=AW 4,9 24,5 <=AW 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2,01 -- <5 17,5 -- <5 17,5 -- 
fractie C12-C22 mg/kg 290 167 -- <5 17,5 -- <5 17,5 -- 
fractie C22-C30 mg/kg 2800 1610 -- <5 17,5 -- <5 17,5 -- 
fractie C30-C40 mg/kg 3800 2180 -- <5 17,5 -- <5 17,5 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 6900 3970 NT <20 70 <=AW <20 70 <=AW 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12560396-001 MM1 MM1 MM-1 (0-3) 
12560396-002 MM3 MM3 MM-3 (10-20) 
12560396-003 MM4 MM4 MM-4 (20-50) 
 
  



Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde of 'Niet Toepasbaar > industrie' of 'Niet Toepasbaar' op component niveau 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
  Klasse B (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   
 



Beoordeling Niet vormgegeven bouwstof monsterneming/gebruik 5

 - partijgrootte (in ton)

 - toepassing in contact met zout

Projectnummer 20170870    of brak oppervlaktewater? (J/N) J (J/N)

 - toepassing in groot oppervlakte-

 - aantal mengmonsters: 1    water, bijlage O regeling BBK? J (J/N)

 - aantal grepen per mengmonster: 6  - toepassing in IBC-werken? J (J/N)

 - zekerheidsfactor: 1

Definitie van de bouwstof

MM1 MM2 MM3 gem norm oordeel

1 PAK som 10 VROM mg/kgds 1,3 0 1,3 50 bouwstof

naftaleen mg/kgds 0,12 0,0 0,1 5 bouwstof

fenatreen mg/kgds 0,18 0,0 0,2 20 bouwstof

antraceen mg/kgds 0,02 0,0 0,0 10 bouwstof

fluoranteen mg/kgds 0,27 0,0 0,3 35 bouwstof

chryseen mg/kgds 0,09 0,0 0,1 10 bouwstof

benzo-a-antraceen mg/kgds 0,08 0,0 0,1 40 bouwstof

benzo-a-pyreen mg/kgds 0,1 0,0 0,1 10 bouwstof

benzo-k-fluoranteen mg/kgds 0,07 0,0 0,1 40 bouwstof

indeno-123cd-pyreen mg/kgds 0,04 0,0 0,0 40 bouwstof

benzo-ghi-peryleen mg/kgds 0,36 0,0 0,4 40 bouwstof

2 overige org. Parameters

PCB som 7 mg/kgds 0,023 0,000 0,023 0,5 bouwstof

minerale olie mg/kgds 2100 0 2100 bouwstof

3 emissie (kolomtest LS10) IBC-norm

antimoon mg/kgds 0,03 0,00 0,03 0,32 0,7 bouwstof

arseen mg/kgds 0,07 0,00 0,07 0,9 2 bouwstof

barium mg/kgds 0,33 0,00 0,33 22 100 bouwstof

cadmium mg/kgds 0,007 0,000 0,007 0,04 0,06 bouwstof

chroom mg/kgds 0,07 0,00 0,07 0,63 7 bouwstof

kobalt mg/kgds 0,07 0,00 0,07 0,54 2,4 bouwstof

koper mg/kgds 0,07 0,00 0,07 0,9 10 bouwstof

kwik mg/kgds 0,004 0,000 0,004 0,02 0,08 bouwstof

lood mg/kgds 0,07 0,00 0,07 2,3 8,3 bouwstof

molybdeen mg/kgds 0,07 0,00 0,07 1 15 bouwstof

nikkel mg/kgds 0,07 0,00 0,07 0,44 2,1 bouwstof

seleen mg/kgds 0,027 0,000 0,027 0,15 3 bouwstof

tin mg/kgds 0,07 0,00 0,07 0,4 2,3 bouwstof

vanadium mg/kgds 0,07 0,00 0,07 4,6 20 bouwstof

zink mg/kgds 7,30 0,00 7,30 4,5 14 IBC

bromide mg/kgds 1,4 0 1,4 34 bouwstof

fluoride mg/kgds 1,4 0 1,4 220 1500 bouwstof

chloride mg/kgds 7 0 7 8800 bouwstof

sulfaat mg/kgds 28 0 28 6920 20000 bouwstof

de emissie-eis van sulfaat is per 25 aug 2016 2430 mg/kgds (zoet) of 6920 mg/kgds (zout).
0: geen meetwaarde
0.014: meetwaarde of voor rapportagegrens gecorrigeerde toetswaarde (0,7 x rapportagegrens)

IBC-bouwstof

Monster-code

Projectnaam:

Eindoordeel:  

Boschweg 3 te Rossum
Kunstgrasveld

beton-, metselwerk- en menggranulaat en hydraulische korrelmix

asfalt- en bitumenproducten en functioneel mengsel met asfaltgranulaat

polymeerbeton

vormzand

kunstgrasstrooisel

Overige steenachtige materialen, niet eerder genoemd en niet zijnde glas en aluminium



Bepaling verticale doorlatendheid m.b.v. Infiltrometer test 

o.b.v. Smedema en Rycroft (1983)

(ook genoemd: dubbele-ring infiltrometer)

Administatieve gegevens

project <=

projectnummer <=

boorpunt <=

meetdatum <=

waarnemer <=

Input basisparameters toelichting

Straal binnenring 14 cm (helft van de diameter)

Diepte proef <= 3 cm-mv 

Meetgegevens/tussenberekeningen

Meting Begintijd Eindtijd Beginstand Eindstand Infiltratiesnelheid

(sec) (sec) mm mm m/d

1 t/m 7

8 150 200 32,5 32,9 0,7

9 200 300 32,9 34,4 1,3

10 300 400 34,4 35,2 0,7

11 400 500 35,2 35,8 0,5

12 500 600 35,8 37,0 1,0

13 600 700 37,0 38,4 1,2

14 700 1000 38,4 39,3 0,3

15 1000 1500 39,3 41,7 0,4

16 1500 2000 41,7 44,9 0,6

Gemiddelde doorlatendheid (Kv) na meting 1 0,7

versie 1

25-03-2016

Boschweg 3 Rossum

20170870

Boorpunt 1

20-06-2017

T. Berendsen

Door de wisselende infiltratiesnelheid van meting 1 t/m 7 worden deze gezien als verzadigingsperiode van bodem. De verkregen informatie van 
metingen 8 t/m 16 zijn gebruikt ter bepaling van de verticale doorlatendheid (K V)



Bepaling verticale doorlatendheid m.b.v. Infiltrometer test 

o.b.v. Smedema en Rycroft (1983)

(ook genoemd: dubbele-ring infiltrometer)

Administatieve gegevens

project <=

projectnummer <=

boorpunt <=

meetdatum <=

waarnemer <=

Input basisparameters toelichting

Straal binnenring 14 cm (helft van de diameter)

Diepte proef <= 3 cm-mv 

Meetgegevens/tussenberekeningen

Meting Begintijd Eindtijd Beginstand Eindstand Infiltratiesnelheid

(sec) (sec) mm mm m/d

1 t/m 7

8 150 200 33,0 33,4 0,7

9 200 300 33,4 34,8 1,2

10 300 400 34,8 36,1 1,1

11 400 500 36,1 37,4 1,1

12 500 600 37,4 38,8 1,2

13 600 700 38,8 39,8 0,9

14 700 1000 39,9 42,1 0,6

Gemiddelde doorlatendheid (Kv) na meting 1 1,0

versie 1

25-03-2016

Boschweg 3 Rossum

20170870

boorpunt 3

20-06-2017

T. Berendsen

Door de wisselende infiltratiesnelheid van meting 1 t/m 7 worden deze gezien als verzadigingsperiode van bodem. De verkregen informatie van 
metingen 8 t/m 14 zijn gebruikt ter bepaling van de verticale doorlatendheid (K V)



Bepaling verticale doorlatendheid m.b.v. Infiltrometer test 

o.b.v. Smedema en Rycroft (1983)

(ook genoemd: dubbele-ring infiltrometer)

Administatieve gegevens

project <=

projectnummer <=

boorpunt <=

meetdatum <=

waarnemer <=

Input basisparameters toelichting

Straal binnenring 14 cm (helft van de diameter)

Diepte proef <= 3 cm-mv 

Meetgegevens/tussenberekeningen

Meting Begintijd Eindtijd Beginstand Eindstand Infiltratiesnelheid

(sec) (sec) mm mm m/d

1 t/m 7

8 150 200 34,7 35,0 0,5

9 200 300 35,0 36,8 1,6

10 300 400 36,8 38,8 1,7

11 400 500 38,8 40,1 1,1

12 500 600 40,1 41,6 1,3

13 600 700 41,6 42,9 1,1

Gemiddelde doorlatendheid (Kv) na meting 1 1,2

versie 1

25-03-2016

Boschweg 3 Rossum

20170870

Boorpunt 4

20-06-2017

T. Berendsen

Door de wisselende infiltratiesnelheid van meting 1 t/m 7 worden deze gezien als verzadigingsperiode van bodem. De verkregen informatie van 
metingen 8 t/m 13 zijn gebruikt ter bepaling van de verticale doorlatendheid (K V)



Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Falling head test conform C2510
1

(ook genoemd: slug test, omgekeerde hooghoudtproef, omgekeerde boorgatproef, porchetproef, omgekeerde pompproef, omgekeerde putproef)

Administatieve gegevens

project <=

projectnummer <=

boorpunt <=

meetdatum <=

waarnemer <=

Input basisparameters toelichting

bovenkant peilbuis / trechter <= 120 cm t.o.v. mv (+ =  boven maaiveld)

diepte boorgat <= 50 cm-mv

straal van het boorgat <= 2,5 cm

filtertraject <= 10-50 cm-mv

L (m) <= 170 lengte peilbuis (cm)

Meetgegevens/tussenberekeningen

tijd waterstand waterstand h (t) h(t)+rw/2 doorlatendheid (k) Resterende 

waterkolom

(sec) cm-bkpb cm-mv => => (m/dag) %

0 130 10 40 41,25 - 0%

30 152 32 18 19,25 - 100%

60 155 35 15 16,25 3,0 83%

90 162 42 8 9,25 8,8 44%

120 166 46 4 5,25 11,7 22%

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Formule doorlatendheid: 1,15 x rw ( (log(h'0 + 0,5 x rw) - log(h't + 0,5 x rw) )/ t - t'0

Geselecteerde meetgegevens toelichting

h'0 (m)+rw/2 <= 9,25 hoogte waterkolom +straal/2 bij berekening vanaf 90 seconden

t' (s) <= 30 referentietijdstip (grafisch)

h'(t)+rw/2 <= 5,25 hoogte waterkolom + straal/2

Berekening doorlatendheid vanaf 90 seconden

Horizontale doorlatendheid <= 20,4 m/d

1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

Laatste deel van de proef (33% resterende waterkolom) is meest representatief voor de doorlatendheid aangezien dan voldoende 

voorverzadiging heeft plaatsgevonden. Daarom laatste deel handmatig selecteren.

R. Blokhuis

Boschweg 3 te Rossum

20170870

1 (bovengrond)

16-06-2017

Traject voor berekening k-
waarde
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Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Falling head test conform C2510
1

(ook genoemd: slug test, omgekeerde hooghoudtproef, omgekeerde boorgatproef, porchetproef, omgekeerde pompproef, omgekeerde putproef)

Administatieve gegevens

project <=

projectnummer <=

boorpunt <=

meetdatum <=

waarnemer <=

Input basisparameters toelichting

bovenkant peilbuis / trechter <= 120 cm t.o.v. mv (+ =  boven maaiveld)

diepte boorgat <= 50 cm-mv 

straal van het boorgat <= 2,5 cm

filtertraject <= 10-50 cm-mv 

L (m) <= 170 lengte peilbuis (cm)

Meetgegevens/tussenberekeningen

tijd waterstand waterstand h (t) h(t)+rw/2 doorlatendheid (k) Resterende 

waterkolom

(sec) cm-bkpb cm-mv => => (m/dag) %

0 130 10 40 41,25 - 0%

30 147 27 23 24,25 - 100%

60 158 38 12 13,25 10,9 52%

90 166 46 4 5,25 18,3 17%

120 170 50 0 1,25 26,7 0%

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Formule doorlatendheid: 1,15 x rw ( (log(h'0 + 0,5 x rw) - log(h't + 0,5 x rw) )/ t - t'0

Geselecteerde meetgegevens toelichting

h'0 (m)+rw/2 <= 5,25 hoogte waterkolom +straal/2 bij berekening vanaf 90 seconden

t' (s) <= 30 referentietijdstip (grafisch)

h'(t)+rw/2 <= 1,25 hoogte waterkolom + straal/2

Berekening doorlatendheid vanaf 90 seconden

Horizontale doorlatendheid <= 51,6 m/d

1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

Laatste deel van de proef (33% resterende waterkolom) is meest representatief voor de doorlatendheid aangezien dan voldoende 

voorverzadiging heeft plaatsgevonden. Daarom laatste deel handmatig selecteren.

R. Blokhuis

Boschweg 3 te Rossum

20170870

3 (bovengrond)

16-06-2017

Traject voor berekening k-
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Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Falling head test conform C2510
1

(ook genoemd: slug test, omgekeerde hooghoudtproef, omgekeerde boorgatproef, porchetproef, omgekeerde pompproef, omgekeerde putproef)

Administatieve gegevens

project <=

projectnummer <=

boorpunt <=

meetdatum <=

waarnemer <=

Input basisparameters toelichting

bovenkant peilbuis / trechter <= 120 cm t.o.v. mv (+ =  boven maaiveld)

diepte boorgat <= 50 cm-mv 

straal van het boorgat <= 2,5 cm

filtertraject <= 10-50 cm-mv 

L (m) <= 170 lengte peilbuis (cm)

Meetgegevens/tussenberekeningen

tijd waterstand waterstand h (t) h(t)+rw/2 doorlatendheid (k) Resterende 

waterkolom

(sec) cm-bkpb cm-mv => => (m/dag) %

0 130 10 40 41,25 - 0%

30 145 25 25 26,25 - 100%

60 159 39 11 12,25 13,7 44%

90 170 50 0 1,25 36,5 0%

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Formule doorlatendheid: 1,15 x rw ( (log(h'0 + 0,5 x rw) - log(h't + 0,5 x rw) )/ t - t'0

Geselecteerde meetgegevens toelichting

h'0 (m)+rw/2 <= 12,25 hoogte waterkolom +straal/2 bij berekening vanaf 60 seconden

t' (s) <= 30 referentietijdstip (grafisch)

h'(t)+rw/2 <= 1,25 hoogte waterkolom + straal/2

Berekening doorlatendheid vanaf 60 seconden

Horizontale doorlatendheid <= 82,1 m/d

1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

Laatste deel van de proef (33% resterende waterkolom) is meest representatief voor de doorlatendheid aangezien dan voldoende 

voorverzadiging heeft plaatsgevonden. Daarom laatste deel handmatig selecteren.

R. Blokhuis

Boschweg 3 te Rossum

20170870

6 (bovengrond)

16-06-2017
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Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Falling head test conform C2510
1

(ook genoemd: slug test, omgekeerde hooghoudtproef, omgekeerde boorgatproef, porchetproef, omgekeerde pompproef, omgekeerde putproef)

Administatieve gegevens

project <=

projectnummer <=

boorpunt <=

meetdatum <=

waarnemer <=

Input basisparameters toelichting

bovenkant peilbuis / trechter <= 70 cm t.o.v. mv (+ =  boven maaiveld)

diepte boorgat <= 100 cm-mv 

straal van het boorgat <= 2,5 cm

filtertraject <= 60-100 cm-mv 

L (m) <= 170 lengte peilbuis (cm)

Meetgegevens/tussenberekeningen

tijd waterstand waterstand h (t) h(t)+rw/2 doorlatendheid (k) Resterende 

waterkolom

(sec) cm-bkpb cm-mv => => (m/dag) %

0 100 30 70 71,25 - 0%

30 133 63 37 38,25 - 100%

60 150 80 20 21,25 10,6 54%

120 164 94 6 7,25 15,0 16%

180 170 100 0 1,25 20,5 0%

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Formule doorlatendheid: 1,15 x rw ( (log(h'0 + 0,5 x rw) - log(h't + 0,5 x rw) )/ t - t'0

Geselecteerde meetgegevens toelichting

h'0 (m)+rw/2 <= 7,25 hoogte waterkolom +straal/2 bij berekening vanaf 120 seconden

t' (s) <= 60 referentietijdstip (grafisch)

h'(t)+rw/2 <= 1,25 hoogte waterkolom + straal/2

Berekening doorlatendheid vanaf 120 seconden

Horizontale doorlatendheid <= 31,6 m/d

1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

Laatste deel van de proef (33% resterende waterkolom) is meest representatief voor de doorlatendheid aangezien dan voldoende 

voorverzadiging heeft plaatsgevonden. Daarom laatste deel handmatig selecteren.

R. Blokhuis

Boschweg 3 te Rossum

20170870

1 (ondergrond)

16-06-2017
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Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Falling head test conform C2510
1

(ook genoemd: slug test, omgekeerde hooghoudtproef, omgekeerde boorgatproef, porchetproef, omgekeerde pompproef, omgekeerde putproef)

Administatieve gegevens

project <=

projectnummer <=

boorpunt <=

meetdatum <=

waarnemer <=

Input basisparameters toelichting

bovenkant peilbuis / trechter <= 70 cm t.o.v. mv (+ =  boven maaiveld)

diepte boorgat <= 100 cm-mv 

straal van het boorgat <= 2,5 cm

filtertraject <= 60-100 cm-mv 

L (m) <= 170 lengte peilbuis (cm)

Meetgegevens/tussenberekeningen

tijd waterstand waterstand h (t) h(t)+rw/2 doorlatendheid (k) Resterende 

waterkolom

(sec) cm-bkpb cm-mv => => (m/dag) %

0 110 40 60 61,25 - 0%

30 122 52 48 49,25 - 100%

60 129 59 41 42,25 2,8 85%

120 138 68 32 33,25 3,5 67%

180 145 75 25 26,25 3,8 52%

240 150 80 20 21,25 3,8 42%

300 155 85 15 16,25 4,0 31%

360 160 90 10 11,25 4,4 21%

420 164 94 6 7,25 4,9 13%

Formule doorlatendheid: 1,15 x rw ( (log(h'0 + 0,5 x rw) - log(h't + 0,5 x rw) )/ t - t'0

Geselecteerde meetgegevens toelichting

h'0 (m)+rw/2 <= 16,25 hoogte waterkolom +straal/2 bij berekening vanaf 300 seconden

t' (s) <= 120 referentietijdstip (grafisch)

h'(t)+rw/2 <= 7,25 hoogte waterkolom + straal/2

Berekening doorlatendheid vanaf 300 seconden

Horizontale doorlatendheid <= 7,3 m/d

1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

Laatste deel van de proef (33% resterende waterkolom) is meest representatief voor de doorlatendheid aangezien dan voldoende 

voorverzadiging heeft plaatsgevonden. Daarom laatste deel handmatig selecteren.

R. Blokhuis

Boschweg 3 te Rossum

20170870

3 (ondergrond)

16-06-2017

Traject voor berekening k-
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Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Falling head test conform C2510
1

(ook genoemd: slug test, omgekeerde hooghoudtproef, omgekeerde boorgatproef, porchetproef, omgekeerde pompproef, omgekeerde putproef)

Administatieve gegevens

project <=

projectnummer <=

boorpunt <=

meetdatum <=

waarnemer <=

Input basisparameters toelichting

bovenkant peilbuis / trechter <= 70 cm t.o.v. mv (+ =  boven maaiveld)

diepte boorgat <= 100 cm-mv 

straal van het boorgat <= 2,5 cm

filtertraject <= 60-100 cm-mv 

L (m) <= 170 lengte peilbuis (cm)

Meetgegevens/tussenberekeningen

tijd waterstand waterstand h (t) h(t)+rw/2 doorlatendheid (k) Resterende 

waterkolom

(sec) cm-bkpb cm-mv => => (m/dag) %

0 100 30 70 71,25 - 0%

30 124 54 46 47,25 - 100%

60 138 68 32 33,25 6,3 70%

120 151 81 19 20,25 7,6 41%

180 159 89 11 12,25 8,1 24%

240 165 95 5 6,25 9,1 11%

300 169 99 1 2,25 10,9 2%

- - - -

- - - -

Formule doorlatendheid: 1,15 x rw ( (log(h'0 + 0,5 x rw) - log(h't + 0,5 x rw) )/ t - t'0

Geselecteerde meetgegevens toelichting

h'0 (m)+rw/2 <= 6,25 hoogte waterkolom +straal/2 bij berekening vanaf 240 seconden

t' (s) <= 60 referentietijdstip (grafisch)

h'(t)+rw/2 <= 2,25 hoogte waterkolom + straal/2

Berekening doorlatendheid vanaf 240 seconden

Horizontale doorlatendheid <= 18,4 m/d

1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

Laatste deel van de proef (33% resterende waterkolom) is meest representatief voor de doorlatendheid aangezien dan voldoende 

voorverzadiging heeft plaatsgevonden. Daarom laatste deel handmatig selecteren.

R. Blokhuis

Boschweg 3 te Rossum

20170870

6 (ondergrond)

16-06-2017

Traject voor berekening k-
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Gecombineerd bodem- en bouwstoffenonderzoek 

Boschweg 3 te Rossum 

 

projectnummer datum   

20170870/JGRO juli 2017 Bijlagen 

 

Inleiding  

De mate van verontreiniging van grond en grondwater wordt vastgesteld door de 

gehalten/concentraties aan verontreinigende stoffen in de monsters van grond en 

grondwater te toetsen aan de norm die is vastgesteld door het ministerie van VROM. Dit 

betreft de circulaire "Bodemsanering 2013" (Staatscourant 2013 nr 16675)., die een 

onderdeel vormt van de Wet bodembescherming (Wbb). In de Circulaire wordt verwezen 

naar het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit (RBK) ten aanzien van de 

Achtergrondwaarden voor grond. Hierin worden de volgende toetsingswaarden 

onderscheiden: 

 

 Grond: Achtergrondwaarden en Interventiewaarden 

 Grondwater: Streefwaarden en Interventiewaarden 

 

Toelichting normenstelsel 

Achtergrondwaarden (AW) & Streefwaarden (S) 

De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van de gehalten aan stoffen 

zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn 

belast door lokale verontreinigingbronnen. De streefwaarden voor grondwater zijn gebaseerd 

op de bescherming van de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van 

Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. De achtergrondwaarden en streefwaarden 

betreffen het concentratieniveau waarop of waaronder grond en/of grondwater als niet 

verontreinigd wordt beschouwd. 

 

Interventiewaarde (I) 

De interventiewaarde is het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en 

grondwater waarboven een ernstige vermindering optreedt van de functionele eigenschappen 

die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Boven deze waarde is er mogelijk sprake van 

een geval van ernstige bodemverontreiniging.  

 

Tussenwaarde (T) 

Het concentratieniveau waarboven aanvullend onderzoek noodzakelijk of gewenst is om vast 

te kunnen stellen of sprake is van een "geval van ernstige bodemverontreiniging". De 

tussenwaarde is gedefinieerd als het gemiddelde van AW- en I-waarde (grond) danwel de S- 

en I-waarde (grondwater). 

 

NB: Toetsingswaarden 

De interventiewaarden voor grond zijn bodemtype-afhankelijk en gebaseerd op een 

standaardbodem met een lutum percentage van 25% en een organisch stof percentage van 

10%. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten 

middels een bodemtypecorrectie omgerekend naar standaardbodem. 

 

Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 

Voor een aantal stoffen zijn nog geen achtergrond-, streef- en interventiewaarden opgesteld, 

omdat nog geen meet- en analysevoorschriften zijn vastgesteld, of omdat nog onvoldoende 

ecotoxicologische gegevens beschikbaar zijn om betrouwbare waarden vast te stellen. De 

wel beschikbare indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid en mogen dan 

ook niet op dezelfde wijze worden gehanteerd om uitspraken te doen over gevallen van al 

dan niet ernstige bodemverontreiniging. In bepaalde gevallen kan het bijvoorbeeld nodig zijn 

aanvullend onderzoek te doen naar de risico's van de betreffende stof. 

 

Niet genormeerde stoffen 

Stoffen waarvoor geen normen zijn opgesteld worden aangeduid als ‘niet-genormeerde 

stoffen’. Ook bij deze stoffen kan sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging 

en/of saneringsurgentie. De circulaire geeft een richtlijn die bij het aantreffen van niet-

genormeerde stoffen kan worden gevolgd. 
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Bouwen op verontreinigde grond 

De Model Bouwverordening is gebaseerd op de Woningwet. De Bouwverordening stelt dat 

op verontreinigde grond niet mag worden gebouwd. Dit betekent dat het bevoegd gezag in 

principe een omgevingsvergunning onderdeel bouw kan weigeren, indien in de grond of het 

grondwater een stof is aangetroffen in een gehalte boven de achtergrondwaarde. 

 

Wanneer Saneren? 

Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (veroorzaakt na 1 januari 1987) dienen conform 

de zorgplicht in de Wet bodembescherming te worden gesaneerd. Bij zogeheten oude 

gevallen (veroorzaakt vóór 1987) dienen in principe alle ernstige gevallen van 

bodemverontreiniging (d.w.z. minimaal een bodemvolume van 25 m3 grond c.q. 100 m3 

grondwater verontreinigd in een concentratie boven de interventiewaarde) op termijn 

gesaneerd te worden. Het tijdstip waarop dit moet gebeuren hangt af van de 

spoedeisendheid. De spoedeisendheid van sanering wordt bepaald door de onaanvaardbare 

risico's die aanwezig zijn voor mensen en ecosystemen alsmede de verspreidingsrisico's. 

Deze risico's hangen samen met het gebruik van de verontreinigde locatie (bijvoorbeeld 

wonen of bedrijfsmatig), en met zaken als de bodemopbouw ter plaatse (bijvoorbeeld 

grondsoort en grondwaterstroming). 

Verder kan onder andere de noodzaak tot het nemen van sanerende maatregelen ontstaan bij 

functiewijziging, bijvoorbeeld bij het bebouwen van het terrein. Ook kan door een koper of 

een verzekeringsmaatschappij sanering worden verlangd. 

 

Beleid voor hergebruik grond 

Om de hergebruiksmogelijkheden van grond te kunnen bepalen is een onderzoek conform het 

Besluit Bodemkwaliteit noodzakelijk. Bij een dergelijk onderzoek wordt de vrijkomende grond, 

op basis van de gemeten gehalten, ingedeeld in ‘klassen’ (klasse ‘altijd toepasbaar’, klasse 

‘wonen’, klasse ‘industrie’ of klasse ‘niet toepasbaar’).  

 

In onderstaande figuur is deze klasseverdeling schematisch weergegeven. Tevens blijkt 

hieruit dat hier het Besluit Bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering samenkomen. 
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Algemeen 

In deze bijlage zijn de technische handelingen die worden verricht bij milieukundig bodem-

onderzoek in het algemeen, beschreven en toegelicht. De veldwerkzaamheden worden 

uitgevoerd conform een intern kwaliteitssysteem dat voldoet aan de ISO-9001 en de VCA** 

normen (VeiligheidsChecklistAannemers). Dit kwaliteitssysteem is gebaseerd op de 

voorschriften die zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen in de volgende documenten 

van het ministerie van VROM: de "NEN 5740, Bodem – Landbodem – Strategie voor het 

uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit 

van bodem en grond" (NNI, januari 2009; ICS 13.080.05), de NTA5755 (Bodem – 

Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – Onderzoek naar de aard en 

omvang van bodemverontreiniging, juli 2010).  

Het laboratoriumonderzoek is conform de normen uit de NEN 5740 of volgens gelijkwaardige 

methoden uitgevoerd. 

 

Boorwerkzaamheden en bemonstering 

Grond 

Meestal worden boringen handmatig verricht met een zogenaamde edelmanboor. In andere 

gevallen wordt gebruik gemaakt van een guts, een zuigerboor of een pulsboor. In beton- of 

asfaltverhardingen worden met een diamantboor gaten geboord om de onderliggende bodem 

te kunnen bereiken. Regelmatig komt het voor dat losse verhardingsmaterialen zijn 

aangebracht (met name puin). Om die reden moeten boringen soms (gedeeltelijk) worden 

uitgevoerd met een puinboor, een slagguts, een ramguts of een mechanische boorstelling. 

 

 

Grondwater 

In een boorgat kan een peilbuis worden geplaatst om grondwatermonsters te nemen. 

Peilbuizen zijn kunststof buizen die over een lengte van (meestal) één meter zijn 

geperforeerd. Het geperforeerde gedeelte (filter) wordt voorzien van een filterkous om 

inspoeling van fijn bodemmateriaal te voorkomen.  

 

Voor het verkrijgen van een representatief grondwatermonster wordt de peilbuis afgepompt, 

direct na plaatsing en voorafgaand aan de monstername. Monstername vindt plaats na 

minimaal een week standtijd. Voor het afpompen en bemonsteren van het grondwater wordt 

gebruik gemaakt van een slangenpomp. Per peilbuis wordt het grondwater met een schoon 

stuk (siliconen)slang bemonsterd om contaminatie uit te sluiten. De grondwatermonsters 

worden gekoeld bewaard in luchtdicht afgesloten glazen flessen met kunststof schroefdop. 

 

Zintuiglijk onderzoek 

In het veld worden grond en grondwater zintuiglijk onderzocht. Het zintuiglijk onderzoek is te 

splitsen in: 

 lithologisch onderzoek, waarbij de opgeboorde grondsoorten worden 

geclassificeerd. 

 onderzoek naar verontreiniging, waarbij zintuiglijk waarneembare afwijkingen in of 

aan het bodemmateriaal worden beschreven1). 

 
1) Bij olieproducten wordt gebruik gemaakt van de 'oliepan-methode'. Daarbij wordt 

de grond verkruimeld in een schaal met water. Het verschijnen van een oliefilm op 

het water is een teken dat er olieachtige stoffen in de grond aanwezig kunnen zijn.  

Eventueel worden PID-metingen uitgevoerd (alleen als specifiek in rapport vermeld). 

Met behulp van de PID-meter kan de hoeveelheid ioniseerbare vluchtige 

bestanddelen in de opgeboorde grond worden bepaald. 

 

Mede op basis van de resultaten van het zintuiglijk onderzoek wordt beslist welke monsters 

op welke chemische stoffen worden geanalyseerd. 

 

Stromingsrichting grondwater en doorlaatbaarheid van de bodem 



Gecombineerd bodem- en bouwstoffenonderzoek 

Boschweg 3 te Rossum 

 

projectnummer datum   

20170870/JGRO juli 2017 Bijlagen 

 

Via een waterpassing kan de lokale stromingsrichting van het grondwater worden bepaald. 

Met de gegevens van een waterpassing kan een inschatting worden gemaakt van het 

verspreidingspatroon van een verontreiniging in het grondwater.  

Bij een waterpassing wordt het grondwaterpeil in meerdere peilbuizen bepaald ten opzichte 

van een vast punt op het terrein. Hieruit volgt of er sprake is van een eenduidige 

grondwaterstromingsrichting, en hoe sterk deze stroming is. 

 

Via een zogenaamde doorlaatbaarheidstest kan de waterdoorlaatbaarheid van de grond onder 

de grondwaterspiegel worden vastgesteld. Bepaald wordt hoe snel een boorgat weer wordt 

gevuld met toestromend grondwater, nadat het gat is leeggepompt. Het resultaat van de 

test geeft, samen met de algemene geohydrologische informatie over de onderzoekslocatie 

een indicatie van de hoeveelheid grondwater dat zal toestromen bij ontgraving van een 

verontreiniging of bij een grondwatersanering. 

 

Chemisch onderzoek 

Indien bij het zintuiglijk onderzoek in overeenkomende bodemlagen uit verschillende boringen 

geen afwijkingen worden aangetroffen, mogen mengmonsters worden samengesteld van 

maximaal tien monsters. Voor chemische analyse op mengmonsters wordt gekozen om 

zoveel mogelijk informatie te verkrijgen tegen relatief beperkte analysekosten. Het risico 

hierbij is dat in het mengmonster een verontreiniging wordt aangetroffen, waarbij niet 

duidelijk is of alle monsters in dezelfde mate zijn verontreinigd, ofwel dat één of enkele 

monsters relatief sterk zijn verontreinigd. Indien een dergelijke situatie optreedt, dan worden 

in principe de individuele monsters waaruit dat mengmonster was samengesteld, 

geanalyseerd op de betreffende stof. Op die manier wordt vastgesteld hoe de verontreiniging 

is verdeeld over de monsters. 

 

Indien er sprake is van een onverdacht terrein worden minimaal twee grondmengmonsters en 

minimaal één grondwatermonster geanalyseerd op een breed pakket aan stoffen. Deze 

stoffen zijn opgenomen in de zogeheten standaard-pakketten voor grond en grondwater. 

Indien er sprake is van aandachtspunten waarbij bekend is om welke verontreinigende 

stoffen het gaat, worden de betreffende monsters onderzocht op de relevante stoffen. In het 

algemeen worden monsters die tijdens het zintuiglijk onderzoek als afwijkend zijn 

beoordeeld, niet gemengd. Wel wordt met mengmonsters gewerkt indien een homogene 

afwijkende laag wordt aangetroffen, bijvoorbeeld een puinhoudende verhardingslaag. 

Grondwatermonsters worden in principe nooit gemengd. 

 

Het laboratoriumonderzoek zal worden uitgevoerd conform het AS3000 kwaliteitswaarborg 

door een onafhankelijk, door de Raad voor Accreditatie erkend, laboratorium. Op de kopieën 

van de certificaten in bijlage 3 is te zien door welk laboratorium de analyses in dit onderzoek 

zijn verricht. 

 

Afkortingen en begrippen 

m-gws meter beneden de grondwaterspiegel 

m-mv meter beneden maaiveld 

 

NEN 5740:  

NEderlandse Norm 5740, ICS 13.080.05, januari 2009. Door het Nederlands Normalisatie-

instituut opgestelde richtlijnen voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek. In 

de NEN 5740 wordt verwezen naar door het Nederlands Normalisatie-instituut opgestelde 

richtlijnen voor de technische uitvoering van werkzaamheden in het veld en in het 

laboratorium. 
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foto 1:  boring 1 foto 2: boring 2 

  
foto 3: boring 3 foto 4:  boring 4 

  
foto 5:  boring 5 foto 6:  boring 6 
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Bijlage 7: Kopieën historisch onderzoek 
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2016-132 RSC Rossum    16-12-2016 

 

Ootmarsum, 16 december 2016 
 
RSC Rossum 
T.a.v. dhr. B. Tijkotte 
Boschweg 3 
7596 PH  Rossum 
 
Betreft: uitgevoerd indicatief onderzoek naar kwaliteit materiaal kunstgrasveld (2016-132) 
 
 
Geachte heer Tijkotte, 
 
Bij deze ontvangt u de briefrapportage van het uitgevoerde onderzoek. Dit onderzoek is een 
indicatie van de bodemkwaliteit van de zandlaag en lavalaag gelegen onder het kunstgrasveld 
van uw terrein. 
  
U heeft aangegeven dat de terreinen t.z.t. uw eigendom kunnen worden in het kader van 
gemeentelijk beleid. Hierdoor zult u als mogelijk eigenaar verantwoordelijk worden voor 
eventuele afvoer en of saneringskosten op termijn. Dit heeft dan voornamelijk betrekking op 
het kunstgrasveld. 
 
De grondmonsters zijn genomen met een edelmanboor op een 2-tal plaatsen onder de 
kunstgrasvelden. Omdat sprake is van homogeen gebruik en van een oorspronkelijk homogeen 
product zijnde zand en lava, is dit voldoende voor een indicatief beeld van de kwaliteit van het 
materiaal. (Zie voor resultaten de bijlagen) 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat sprake is van een aantal indicatieve normoverschrijdingen bij 
het LAVA. Deze zullen mogelijk kunnen zorgen voor extra kosten in de toekomst bij 
ontmanteling van het deels versleten veld. 
 
Het is aan te raden hierover vooraf afspraken te maken met het bevoegd gezag/overdragende 
partij van het complex. Deze kunnen ook beoordelen of e.e.a. voldoet aan de eisen die worden 
gesteld in het Besluit Bodemkwaliteit en of de Wet bodembescherming (zorgplicht). Hierin zou 
dan ook aandacht moeten worden besteed aan het rubbermateriaal. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. 
 
Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Wij zijn ook bereid om te 
ondersteunen indien gewenst bij bovenstaand vraagstuk. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Remco Woertman 
06-25154425 

Terra Agribusiness BV 
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T.a.v. Remco Woertman
Postbus 105
7630 AC  Ootmarsum

Datum: 14-Dec-2016

Terra Agribusiness

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 01-Dec-2016

Voetbalveld Rossum
2016-132
2016143344

Dit 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 Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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2016-132

Analysecertificaat

12-Dec-2016/12:48

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

06-Dec-2016

Monstermatrix Grond (AS3000)

2016143344/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling
UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses
S 86.4% (m/m)Droge stof
S 23.8% (m/m) dsOrganische stof
Q 76.3% (m/m) dsGloeirest
S <2.0% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen
S 330mg/kg dsBarium (Ba)
S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)
S 11mg/kg dsKobalt (Co)
S 20mg/kg dsKoper (Cu)
S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)
S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)
S 12mg/kg dsNikkel (Ni)
S 19mg/kg dsLood (Pb)
S 1700mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie
<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)
<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

61mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)
370mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)
190mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

57mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)
S 680mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB
S <0.0010mg/kg dsPCB 28

1 LAVA 9302458

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

29-Nov-2016

M: MCERTS erkend
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2016-132

Analysecertificaat

12-Dec-2016/12:48

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

06-Dec-2016

Monstermatrix Grond (AS3000)

2016143344/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 52
S <0.0010mg/kg dsPCB 101
S <0.0010mg/kg dsPCB 118
S 1)0.0025mg/kg dsPCB 138
S 0.0032mg/kg dsPCB 153
S 0.0027mg/kg dsPCB 180
S 0.011mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S <0.050mg/kg dsNaftaleen
S 0.067mg/kg dsFenanthreen
S <0.050mg/kg dsAnthraceen
S 0.11mg/kg dsFluorantheen
S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen
S 0.050mg/kg dsChryseen
S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen
S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen
S 0.46mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen
S 0.11mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen
S 0.97mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 LAVA 9302458

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

29-Nov-2016

VA
M: MCERTS erkend



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016143344/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

LAVA 9302458 B1  2  101-1

 9302458 0533637164

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016143344/1
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.

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 (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

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 (GC) (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 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
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
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E-mail info-env@eurofins.nl
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2016143344/1
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Er 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) 9302458

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 

Eurofins Analytico B.V.

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



T.a.v. Remco Woertman
Postbus 105
7630 AC  OOTMARSUM

Datum: 07-Dec-2016

Terra Agribusiness

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 01-Dec-2016

Voetbalveld Rossum
2016-132
2016143338

Dit 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 Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

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



2016-132

Voetbalveld Rossum

29-11-2016

Remco Woertman

2016143344

06-12-2016

12-12-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

23,8

2

Uitgevoerd

% (m/m) 86,4 86,40

% (m/m) ds 23,8 23,80

% (m/m) ds 76,3

% (m/m) ds <2,0 1,400

mg/kg ds 330 1279 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,1203 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 11 38,67 * 3 15 103 190

mg/kg ds 20 23,62 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0427 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 12 35 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 19 21,31 - 10 50 290 530

mg/kg ds 1700 2595 *** 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds 61

mg/kg ds 370

mg/kg ds 190

mg/kg ds 57

mg/kg ds 680 285,7 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds <0,0010 0,0002

mg/kg ds 0,0025 0,0010

mg/kg ds 0,0032 0,0013

mg/kg ds 0,0027 0,0011

mg/kg ds 0,011 0,0047 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0147

mg/kg ds 0,067 0,0281

mg/kg ds <0,050 0,0147

mg/kg ds 0,11 0,0462

mg/kg ds <0,050 0,0147

mg/kg ds 0,05 0,0210

mg/kg ds <0,050 0,0147

mg/kg ds <0,050 0,0147

mg/kg ds 0,46 0,1933

mg/kg ds 0,11 0,0462

mg/kg ds 0,97 0,4084 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 9302458

Indicatief, Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Monsternemer

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

LAVA

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

I

**

***

GSSD

RG

AW

T



2016-132

Voetbalveld Rossum

29-11-2016

Remco Woertman

2016143344

06-12-2016

12-12-2016

Eenheid 1 GSSD gem. Oordeel RG Eis SW

Bodemtype correctie

23,8 23,8

2 2

Voorbehandeling

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 86,4

% (m/m) ds 23,8

% (m/m) ds 76,3

% (m/m) ds <2,0

Metalen

mg/kg ds 330

mg/kg ds <0,20

mg/kg ds 11

mg/kg ds 20

mg/kg ds <0,050

mg/kg ds <1,5

mg/kg ds 12

mg/kg ds 19

mg/kg ds 1700

Minerale olie

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds 61

mg/kg ds 370

mg/kg ds 190

mg/kg ds 57

mg/kg ds 680 overschrijding 35 500

Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds 0,0025

mg/kg ds 0,0032

mg/kg ds 0,0027

mg/kg ds 0,011 <= SW 0,0049 0,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 <= SW 0,05 5

mg/kg ds 0,067 <= SW 0,05 20

mg/kg ds <0,050 <= SW 0,05 10

mg/kg ds 0,11 <= SW 0,05 35

mg/kg ds <0,050 <= SW 0,05 40

mg/kg ds 0,05 <= SW 0,05 10

mg/kg ds <0,050 <= SW 0,05 40

mg/kg ds <0,050 <= SW 0,05 10

mg/kg ds 0,46 <= SW 0,05 40

mg/kg ds 0,11 <= SW 0,05 40

mg/kg ds 0,97 <= SW 0,35 50

Nr. Analytico-nr

1 9302458

Verklaring van de gebruikte tekens:

Vereiste rapportagegrens

kleiner dan of gelijk aan de Samenstellingswaarde

Gestandaardiseerd gehalte van het gemiddelde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD gem.

Monster

LAVA

Eindoordeel: Indicatieve waarde, geen eindoordeel mogelijk

RG Eis

<= SW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

PCB 28

PCB 52

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T17 Beoordeling kwaliteit partij bouwstof granulaat

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



Voetbalveld Rossum

1

Remco Woertman 1/2

2016-132

Analysecertificaat

07-Dec-2016/17:39

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-Dec-2016

Monstermatrix Grond (AS3000)

2016143338/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling
UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses
S 93.0% (m/m)Droge stof
S <0.7% (m/m) dsOrganische stof
Q 99.6% (m/m) dsGloeirest
S <2.0% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen
S <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 130mg/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)

18mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)
16mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

6.6mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)
S 44mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB
S <0.0010mg/kg dsPCB 28

1 Zand 9302441

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

29-Nov-2016

M: MCERTS erkend



Voetbalveld Rossum

1

Remco Woertman 2/2

2016-132

Analysecertificaat

07-Dec-2016/17:39

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-Dec-2016

Monstermatrix Grond (AS3000)

2016143338/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 52
S <0.0010mg/kg dsPCB 101
S <0.0010mg/kg dsPCB 118
S <0.0010mg/kg dsPCB 138
S <0.0010mg/kg dsPCB 153
S <0.0010mg/kg dsPCB 180
S 1)0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S <0.050mg/kg dsNaftaleen
S <0.050mg/kg dsFenanthreen
S <0.050mg/kg dsAnthraceen
S <0.050mg/kg dsFluorantheen
S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen
S <0.050mg/kg dsChryseen
S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen
S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen
S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen
S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen
S 1)0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 Zand 9302441

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

29-Nov-2016

VA
M: MCERTS erkend



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016143338/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Zand 9302441 B1  10  55 05336371621-2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

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



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016143338/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 

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



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016143338/1
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 (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

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 (GC) (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 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
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9302441
Certificate no.: 2016143338
Sample description.: Zand
 V
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2016-132

Voetbalveld Rossum

29-11-2016

Remco Woertman

2016143338

01-12-2016

07-12-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 93 93

% (m/m) ds <0,7 0,4900

% (m/m) ds 99,6

% (m/m) ds <2,0 1,400

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2410 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 11,02 - 10 50 290 530

mg/kg ds 130 308,5 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds 18

mg/kg ds 16

mg/kg ds 6,6

mg/kg ds 44 220 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 9302441

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

Zand

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale 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)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



Rossum, RSC kunstgrasveld 2 april 2017 
Profielboringen 

Boring 

Toplaag 
Kunstgras (mm) 

Fundatie  
Ketelzand-rubber 
(mm) 

Zand onderlaag 
(mm) 

Totaal 
Constructie (mm) 

1 30 85 380 495 

2 30 85 350 465 

3 30 65 365 460 

4 30 75 375 480 

5 30 80 380 490 

Opmerking: 

 De aanwezige fundatie bestaat uit E-Bodemas met rubber dat onder de naam Ketelzand/rubber 
door de Grontmij bij de aanleg is aangebracht; 

 Bodemas is de as die overblijft in een verbrandingsinstallatie en op de bodem van de ketel 
achterblijft. De bodemas die wordt gevormd in kolencentrales wordt E-bodemas genoemd. Het 
materiaal wordt vaak toegepast in de in de grond-, weg- en waterbouw. Het zwarte, zandachtige 
materiaal wordt ingezet als secundaire bouwstof. Gebruik ervan is duurzaam (bron Wikipedia); 

 Door de toevoeging van rubber betreft het een zogenaamde dynamische fundatie die met name 
ten doel heeft om het schokabsorberende vermogen van de sportvloer te verhogen; 

 De aanwezige zandlaag is bij aanleg opgebouwd uit twee lagen. Een bovenlaag van M3d zand en 
een onderlaag van M3c zand. De onderlinge verschillen in samenstelling zijn zeer gering 
waardoor de afzonderlijke lagen visueel niet zijn waargenomen.  
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constructief onderzoek
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Gecombineerd bodem- en bouwstoffenonderzoek 

Boschweg 3 te Rossum 

 

projectnummer datum   

20170870/JGRO juli 2017 Bijlagen 

 

Bijlage 8: Onafhankelijkheidsverklaring 
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