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1 Inleiding  

In opdracht van Stichting Fonds Dorpsbelangen Oosterstreek is door Ingenieursbureau 
Oranjewoud B.V. in juni 2010 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse 
van een perceel aan de Hooltpad te Oosterstreek. 
 
Aanleiding en doel 
De aanleiding tot het bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen 
woningbouw. Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem(grond en grondwater). 
 
Onderzoeksstrategie en kwaliteit 
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740 
(Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 2009). 
 
Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en 
betrouwbaarheid/garanties van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 5. 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de 
resultaten van het onderzoek beschreven. 
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2 Terreininformatie en onderzoeksopzet 

2.1 Vooronderzoek 

Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan-/ 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten 
behoeve van het opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden 
uitgevoerd op basis van de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). Op basis van de verzamelde 
basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en de mate van verdachtheid van de 
onderzoekslocatie is een beperkt vooronderzoek uitgevoerd. Er is informatie die is 
aangeleverd door Gemeente Weststellingwerf en het Bodemloket is geraadpleegd. 
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is een terreininspectie uitgevoerd. 
 

2.2 Terreininformatie 

Locatiegegevens 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Hooltpad te Oosterstreek en betreft een grasland 
van circa 1 hectare. 
Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Noordwolde, sectie O, Perceel 1325. 
 
Historische informatie 
Onderzoekslocatie 
Bij de gemeente zijn geen gegevens bekend over eerdere bodemonderzoeken op de 
locatie. Tevens is er niets bekend over gedempte sloten, tanks en/of verdachte 
activiteiten op de locatie. 
 
Direc e omgeving onderzoekslocatiet  
Er is reeds bekend dat op het naastgelegen perceel (ten noordwesten van de 
onderzoekslocatie) reeds een verkennend bodemonderzoek (Oranjewoud, 16546-144890 
van 13 april 2004) heeft plaatsgevonden. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen 
overschrijdingen zijn aangetoond in de grond en dat er alleen sprake is van een licht 
verhoogd gehalte aan chroom in het grondwater. Vervolgonderzoek was niet aan de orde. 
 
Tijdens de terreininspectie zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op de 
aanwezigheid van bodemverontreiniging.  
 

2.3 Hypothese en onderzoeksopzet 

De beschikbare verzamelde informatie geeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
(voormalige) bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein.  
Het wordt niet verwacht dat de activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit 
op het onderzoeksterrein negatief hebben beïnvloed. 
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Het bodemonderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN-5740. Op basis van de 
beschikbare gegevens is voor de onderzoekslocatie de hypothese ‘onverdachte locatie’ 
gesteld, waarbij de strategie voor een grootschalig onverdachte locatie (ONV-GR) uit de 
NEN 5740 is aangehouden.  
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3 Verrichte werkzaamheden 

In tabel 3.1 zijn de veldwerkzaamheden en het verrichte laboratoriumonderzoek 
weergegeven. Ten behoeve van de werkzaamheden is de locatie verdeeld in twee vakken. 
De veldwerkzaamheden zijn verricht in juni 2010.  
 

Tabel 3.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden en chemische analyses 
Veldwerkzaamheden Chemische analyses * (deel)locatie 

Boringen 
(diepte in m-mv) 

Peilbuis 
(diepte in m-mv) 

Analyses grond Analyses grondwater 

Vak 1 Hooltpad 
Oosterstreek  

2, 4, 7, 9 (0,5) 
3, 5, 8  (1,0) 
1, 10 (2,0) 

6 (2,0-3,0)  1x standaardpakket 
bovengrond 
1x standaardpakket 
ondergrond 

1x standaardpakket 
grondwater 

Vak 2 Hooltpad 
Oosterstreek 

11, 17, 19 (0,5) 
12, 14, 16, 18 (1,0) 
13, 20 (2,0) 

15 (2,0-3,0) 1x standaardpakket 
bovengrond 
1x standaardpakket 
ondergrond 

1x standaardpakket 
grondwater 

* standaardpakket grond: AS3000 voorbehandeling, zware metalen (barium, cadmium, cobalt, koper, lood, molybdeen, 
zink, nikkel, kwik),  PAK-10, minerale olie (GC) en PCB's, inclusief de gehalten aan lutum en humus 

 standaardpakket grondwater: AS3000 voorbehandeling, zware metalen (9), aromatische oplosmiddelen (BTEXN) en 
styreen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen en minerale olie (GC) 

 
Tijdens de terreininspectie binnen het onderzoeksgebied en bij het uitvoeren van de 
boringen is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte materialen 
op het maaiveld of in het opgeboorde materiaal. 
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op situatietekening 233139-S1. 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen  

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende 
veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de grond voornamelijk bestaat uit  matig fijn zand. 
Plaatselijk (boring 13 en 15) is leem aangetroffen in de ondergrond van 1,6 m-mv tot de 
maximaal geboorde diepte van 3,0 m-mv.  
 
Zintuiglijk zijn er tijdens de veldwerkzaamheden geen bijzonderheden aangetroffen die 
duiden op het eventueel voorkomen van een bodemverontreiniging. 
Tijdens de terreininspectie en bij het uitvoeren van de boringen zijn geen asbestverdachte 
materialen in de grond waargenomen. 
 

4.2 Analyseresultaten 

4.2.1 Toetsingskader 

De analysecertificaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn 
weergegeven in bijlage 2. 
 
De resultaten zijn conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de 
achtergrondwaarden (AW2000) uit de 'Regeling bodemkwaliteit' van 21 december 2007 
en de 'Wijziging Regeling bodemkwaliteit' van respectievelijk 27 juni 2008 en 7 april 2009 
en de streef- en interventiewaarden uit de 'Circulaire bodemsanering 2009' van  
7 april 2009. De achtergrond- en interventiewaarden, die voor de grond afhankelijk zijn 
van het organisch stof- en lutumgehalte, en de streefwaarden zijn opgenomen in  
bijlage 3. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 4. 
 
In de tekst zal de term 'licht verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de 
achtergrond- of streefwaarden en lager dan de tussenwaarden. De term 'matig verhoogd' 
wordt gebruikt bij gehalten hoger dan de tussenwaarden en lager dan de 
interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger dan de 
interventiewaarden. 
 
Bij de interpretatie van de analyseresultaten is in de onderstaande tabellen de volgende 
aanduiding aangehouden: 
- : waarden lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde of streefwaarde 
* : waarde boven de achtergrondwaarde of streefwaarde 
** : waarde boven de tussenwaarde 
*** : waarde boven de interventiewaarde 
 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de voorgeschreven rapportagegrens van 
de AS3000 ligt, mag er conform de 'Wijziging Regeling bodemkwaliteit' en de 'Circulaire 
bodemsanering 2009' voor de betreffende parameter van worden uitgegaan, dat wordt 
voldaan aan de achtergrond- of streefwaarde.  
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Voor somparameters geldt hetzelfde, indien alle individuele componenten van die 
somparameter lager zijn dan de voorgeschreven rapportagegrens. Indien er voor één of 
meerdere individuele componenten een gemeten gehalte (zonder < teken) zijn of 
verhoogde rapportagegrenzen, dan dient de berekende waarde te worden getoetst aan de 
van toepassing zijnde normwaarde.  
Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een berekende somwaarde waarin voor 
één of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 maal de 
rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. Er kan onderbouwd worden 
geconcludeerd dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het 
toetsingsresultaat aangeeft. 
 
Barium 
In de 'Circulaire bodemsanering 2009' van 7 april 2009 is aangegeven dat de norm voor 
barium tijdelijk is ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor 
barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voor kan komen. Indien 
echter sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke 
achtergrondwaarde als gevolg van een antropogene bron (van menselijke oorsprong, door 
de mens teweeggebracht), kan dit gehalte wel worden beoordeeld op basis van de 
voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). 
Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus 
niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.  
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4.2.2 Grond 

De analyseresultaten van de grond met de toetsingsgegevens zijn weergegeven in  
tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1: Analyseresultaten grondmonsters in mg/kg d.s. met toetsingsgegevens 
Vak 1  1  2  2  
Mengmonster MM01  MM02  MM03  MM04  
Boringnummers 1 t/m 10  1, 3, 5, 6, 8, 10  11 t/m 20  12 t/m 16, 18 en 20  
Diepte (m-mv) 0,0-0,5  0,6-1,5  0,0-0,5  0,3-1,7  
Bijzonderheden -  -  -  -  
         
Droge stof (gew.-%) 81.6  85.6  75.7  83.8  
Organische stof (% d.s.) 10.4  1.3  15.3  2.1  
Lutum (% d.s.) 3.6  2.0  3.4  2.1  
         
Metalen         
Barium 21 - <10 - 30 - <10 - 
Cadmium <0.3 - <0.3 - <0.3 - <0.3 - 
Cobalt <3.0 - <3.0 - <3.0 - <3.0 - 
Koper 5.2 - <5.0 - 7.8 - <5.0 - 
Kwik <0.1 - <0.1 - <0.1 - <0.1 - 
Lood 10 - <10 - 16 - <10 - 
Molybdeen <1.5 - <1.5 - <1.5 - <1.5 - 
Nikkel <5.0 - <5.0 - <5.0 - <5.0 - 
Zink 17 - <10 - 22 - <10 - 
         
Minerale olie (C10-C40) <38 - <38 - <38 - <38 - 
         
PCB  0.0049 - 0.0049 - 0.0052 - 0.0049 - 
         
PAK-10 (VROM) 0.35 - 0.35 - 0.37 - 0.35 - 
Indicatieve toetsing 
besluit bodemkwaliteit 

AW2000  AW2000  AW2000  AW2000  

 
Uit de analyseresultaten blijkt dat er geen verhoogde gehalten zijn aangetoond. De 
gemeten gehalten zijn kleiner dan de achtergrondwaarde en/of detectiewaarden. 
Op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit (zie tabel 4.1) wordt 
de grondslag beoordeeld als 'AW2000'. 
 

4.2.3 Grondwater 

De analyseresultaten van het grondwater met de toetsingsgegevens zijn weergegeven in 
tabel 4.2. 
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Tabel 4.2: Analyseresultaten grondwatermonsters in µg/l met toetsingsgegevens 
Peilbuisnummer 06  15  
Filterstelling (m-mv) 2,0-3,0  2,0-3,0  
     
Grondwaterstand (m-mv) 1,71  1,63  
pH 4,5  5,3  
EC (µS/cm) 200  200  
     
Metalen     
Barium 30 - 74 * 
Cadmium 1.4 * <0.3 - 
Cobalt 14 - 13 - 
Koper 7.0 - <5.0 - 
Kwik <0.05 - 0.15 * 
Lood <5.0 - <5.0 - 
Molybdeen <5.0 - <5.0 - 
Nikkel 52 ** 17 * 
Zink 22 - 24 - 
     
Vluchtige aromaten     
Benzeen <0.20 - <0.20 - 
Tolueen <0.20 - <0.20 - 
Ethylbenzeen <0.20 - <0.20 - 
Xylenen 0.14 - 0.14 - 
Styreen <0.20 - <0.20 - 
Naftaleen <0.05 - <0.05 - 
     
Minerale olie (C10-C40) <50 - <50 - 
     
Vluchtige gechloreerde 
koolwaterstoffen 

    

Dichloormethaan <0.20 - <0.20 - 
1,1-Dichloorethaan <0.50 - <0.50 - 
1,2-Dichloorethaan <0.10 - <0.10 - 
1,1-Dichlooretheen <0.10 - <0.10 - 
Trans-1,2-Dichlooretheen <0.10  <0.10  
Cis-1,2-Dichlooretheen <0.10  <0.10  
1,1-Dichloorpropaan <0.10  <0.10  
1,2-Dichloorpropaan <0.10  <0.10  
1,3-Dichloorpropaan <0.10  <0.10  
Trichloormethaan (Chloroform) <0.10 - <0.10 - 
Tetrachloormethaan (Tetra) <0.10 - <0.10 - 
1,1,1-Trichloorethaan <0.10 - <0.10 - 
1,1,2-Trichloorethaan <0.10 - <0.10 - 
Trichlooretheen (Tri) <0.10 - <0.10 - 
Tetrachlooretheen (Per) <0.10 - <0.10 - 
Vinylchloride <0.10 - <0.10 - 
Tribroommethaan (Bromoform) <0.50 - <0.50 - 
Dichl.ethenen (som cis+trans) 0.14 - 0.14 - 
Dichloorethenen (som) 0.21  0.21  
Dichloorpropanen (som) 0.21 - 0.21 - 

 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater van peilbuis 6 een matig verhoogde 
concentratie aan nikkel is aangetroffen. Een locatiespecifieke verontreiniging met nikkel 
in het grondwater wordt niet verwacht (geen bron bekend). Mogelijk is er een relatie de 
relatief lage pH in het grondwater. Verder zijn er enkele zware metalen in licht verhoogde 
concentraties aangetoond. De gehalten van de overige onderzochte componenten liggen 
beneden de streefwaarden en/ of detectiegrenzen. Het elektrisch geleidingsvermogen 
(EC) zijn niet afwijkend ten opzichte van een normale situatie. De zuurgraad (pH) is, zoals 
reeds aangegeven, relatief laag te noemen. 
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5 Conclusies 

In het uitgevoerde bodemonderzoek is overeenkomstig de NEN 5740 de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. 
 
Zintuiglijk  
Zintuiglijk zijn er tijdens de veldwerkzaamheden geen bijzonderheden aangetroffen die 
duiden op het eventueel voorkomen van een bodemverontreiniging. 
Tijdens de terreininspectie en bij het uitvoeren van de boringen zijn geen asbestverdachte 
materialen in de grond waargenomen. 
 
Grond 
Uit de analyseresultaten blijkt dat er geen verhoogde gehalten zijn aangetoond. De 
gemeten gehalten zijn kleiner dan de achtergrondwaarde en/of detectiewaarden. 
Op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit (zie tabel 4.1) wordt 
de grondslag beoordeeld als 'AW2000'. 
 
Grondwater 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater van peilbuis 6 een matig verhoogde 
concentratie aan nikkel is aangetroffen. Een locatiespecifieke verontreiniging met nikkel 
in het grondwater wordt niet verwacht (geen bron bekend). Mogelijk is er een relatie de 
relatief lage pH in het grondwater. Verder zijn er enkele zware metalen in licht verhoogde 
concentraties aangetoond. De gehalten van de overige onderzochte componenten liggen 
beneden de streefwaarden en/ of detectiegrenzen. Het elektrisch geleidingsvermogen 
(EC) zijn niet afwijkend ten opzichte van een normale situatie. De zuurgraad (pH) is, zoals 
reeds aangegeven, relatief laag te noemen. 
 
Conclusies en aanbevelingen 
De vooraf opgestelde hypothese ‘onverdachte locatie’ wordt formeel verworpen. In het 
grondwater is een matig verhoogde concentratie aan nikkel aangetoond. Een 
locatiespecifieke verontreiniging met nikkel wordt echter niet verwacht (geen bron 
bekend). Naar alle waarschijnlijkheid kunnen de verhoogde concentraties aan zware 
metalen in het grondwater worden toegeschreven aan natuurlijke omstandigheden, mede 
met het oog op de lage zuurgraad (pH) in peilbuis 6. Een herbemonstering kan hier 
desgewenst meer duidelijkheid over verschaffen. 
De onderzoeksresultaten geven op basis van de verwachte natuurlijke oorsprong geen 
aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek of sanerende maatregelen, omdat de 
(overige) gemeten concentraties kleiner zijn dan de betreffende tussen- en 
interventiewaarde.  
 
Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke 
waarnemingen en de analyseresultaten van dit onderzoek. 
 
 
 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Heerenveen, juli 2010
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Bijlage 1: Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen 
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Bijlage 4:  Toelichting op achtergrond-, streef-, tussen- en interventiewaarden 
 
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef-, tussen- en 
interventiewaarden en hun betekenis ingegaan. 
 
De achtergrondwaarden (AW2000) zijn landelijk geldende waarden voor een 
multifunctionele bodemkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse 
praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden (bekend als AW2000) 
zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en 
landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale 
verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht.  
 
De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wèl en 
waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging.  
 
De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of 
grondwater aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant 
en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd.  
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodem-
verontreiniging, indien de gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde 
overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of voor het grondwater in tenminste 100 m3 

bodemvolume. 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van 
de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen 
betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit 
eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of 
niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. 
 
Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de 
interventiewaarden worden overschreden. 
Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het 
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke 
effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) 
waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele 
maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume kan optreden, 
is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
De ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld in een nader onderzoek. 
Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat 
sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In het overheidsbeleid wordt 
als criterium voor het uitvoeren van een nader onderzoek, afhankelijk van de 
omstandigheden, uitgegaan van een concentratie, voor respectievelijk grond en 
grondwater, die ligt boven het gemiddelde van respectievelijk de interventie- en 
achtergrondwaarde (T-waarde = (AW2000+I)/2) voor grond en de interventie- en 
streefwaarde (T-waarde = (S+I)/2) voor grondwater.    
 
De achtergrond- en interventiewaarden van de stoffen in de grond zijn om uiteenlopende 
redenen gedeeltelijk afhankelijk gesteld van de samenstelling van de grond, nl. het 
gehalte lutum (bodemdeeltjes < 2 µm) en/of het gehalte organisch stof (humus). In bijlage 
3 zijn deze achtergrond- en interventiewaarden berekend aan de hand van geanalyseerde 
of geschatte gehalten organisch stof en lutum. 

  
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Bijlage 5: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste  
methoden en strategieën en betrouwbaarheid/garanties 

 

  
 



 
 
 
 
 

Bijlage 5: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en 
strategieën en betrouwbaarheid/garanties 
 
Betrouwbaarheid/garanties 
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al 
dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. conform de toepasselijke en 
van kracht zijnde regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk 
maakt garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een 
bodemonderzoek. 
  
Het vorenstaande betekent dat Oranjewoud op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien 
van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Oranjewoud uitgevoerde 
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw 
aanspreekpunt binnen Oranjewoud. 
 
In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet 
altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Oranjewoud wel 
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Oranjewoud niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid 
van de verzamelde historische informatie. 
 
Certificatie/accreditatie 
Ingenieursbureau Oranjewoud is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging 
Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).  
 
Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-
certificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. is 
volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de 
beoordelingsrichtlijn zijn in onderhavig rapport vermeld. In het colofon staan de namen en parafen van de 
veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben uitgevoerd. 
 
De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en 
externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. 
 
De onderzochte locatie is niet in eigendom van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. of gerelateerde 
zusterbedrijven. 
 
De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Oranjewoud verrichten door 
een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent 
de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge 
betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn  
uitgevoerd. 
 

  
 



 
 
 
 
 

Toepassing grond en asbest 
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het 
gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt 
afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. 
Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het 
bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid 
van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform 
de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.  
 
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel 
uitmaakt van onderzoek dat door Oranjewoud volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Het voorliggende 
onderzoek doet derhalve geen bindende uitspraak over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem op 
de onderzochte locatie. Als tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, 
dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren. Overigens wordt opgemerkt dat in de 
bodem aanwezig puin enig asbest kan bevatten. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in 
de bodem dient volgens de NEN 5707 ‘Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem’ (NNI, 
april 2003) te worden uitgevoerd. 
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