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1 Inleiding 

In opdracht van Provincie Utrecht is door Antea Group in de periode februari – april 2020 een 
gecombineerd verkennend bodemonderzoek naar PFAS en een actualisatieonderzoek van het 
verkennend onderzoek uit 2011 voor NEN-pakket-parameters uitgevoerd ter plaatse van de 
Amersfoortseweg 69a te Huis ter Heide. 

1.1 Aanleiding en situatie 

De aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen herontwikkeling van de locatie. Het te 
onderzoeken gebied heeft een totale oppervlakte van circa 60.500m². De onderzoekslocatie is 
opgedeeld in drie deelgebieden. Deze deelgebieden betreffen het laaggelegen noordelijk deel 
met een oppervlakte van 46.500 m², het talud met een oppervlakte van 1.500 m² en het 
hooggelegen zuidelijk deel met een oppervlakte van 12.500 m². Het laaggelegen noordelijk deel 
en het hooggelegen zuidelijk deel zijn volledig bebost. Het talud is gedeeltelijk braakliggend en 
gedeeltelijk bebost.  

In de onderstaande figuur is de ligging van de onderzoekslocatie in Huis ter Heide te zien, 
weergegeven met de rode rechthoek.  

Figuur 1.1 Overzicht onderzoekslocatie (bron: AGODP) 

1.2 Vooronderzoek 

Voorafgaand aan het uitvoeren van het bodemonderzoek is conform de NEN 5725 een 
vooronderzoek uitgevoerd omtrent de aan-/afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van 
eventuele verontreinigingen en bekende gegevens.  
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De aanleiding tot het vooronderzoek is het ‘opstellen van een hypothese over de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek’. 

De onderstaande onderzoeksvragen worden in dit hoofdstuk beantwoord: 

 wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende? 

 is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden als 
het heden? Zo ja, wat zijn de potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze 
en wat zijn de verdachte parameters? 

 is de bodem asbestverdacht? Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de 
bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij onderscheiden? 

 wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er binnen het onderzoeksgebied sprake van 
verschillende fysische kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen? Zo ja, welke fysische 
kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen zijn er en waar bevinden deze zich? 

 is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van 
het grondwater? Zo ja, welke beïnvloeding en waar? 

 wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging 
vermoed? Zo ja, waar bevindt deze zich? 

 is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek 
noodzakelijk? 

 welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek 
(inclusief de indeling van de onderzoekslocatie in deellocaties met verschillende hypotheses 
over de aard en verdeling van de verontreinigde stoffen)? 

In onderstaande tabel zijn de geraadpleegde bronnen weergegeven. 

Tabel 1.1 Geraadpleegde bronnen 

Geraadpleegde bron Website, contactpersoon of 
archief 

Topotijdreis www.topotijdreis.nl

Bodemloket www.bodemloket.nl

Geoloket ODRU www.odru.nl/geoloket/

Historie 
De locatie is sinds 1895 gedeeltelijk in gebruik als woongebied en natuurgebied. Dit is sindsdien 
niet veranderd. In de periode van 1960-1975 hebben verschillende ontgrondingen 
plaatsgevonden. Deze zijn niet duidelijk terug te zien op de kaart, wel zijn enkele taluds ontstaan 
rondom het onderzoeksgebied.  

Op de volgende afbeeldingen afkomstig uit Topotijdreis is de ontwikkeling door de jaren heen te 
zien.  



Rapport 
Actualisatie- / verkennend bodemonderzoek naar PFAS Amersfoortseweg 69a te Huis ter Heide (kad. Soest A3359 & A3360) 
projectnummer 0460259-100 
19 mei 2020 revisie 00 

Blad 4 van 18 

Figuur 1.2 Onderzoeksgebied in 1895 

Figuur 1.3 Onderzoeksgebied in 1961 
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Figuur 1.4 Onderzoeksgebied in 1969 

Figuur 1.5 Onderzoeksgebied in 1988 
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Figuur 1.6 Onderzoeksgebied in 2018 

NGE (niet gesprongen explosieven) en bodembedreigende activiteiten 
Op bodemloket wordt een bominslag/-krater aangegeven als verdachte locatie. Gezien de 
ontwikkeling van het terrein, de vele ontgrondingen en bodemonderzoeken/saneringen die 
hebben plaatsgevonden is het niet aannemelijk dat er hier niet gesprongen explosieven liggen.  

Bodemonderzoeken 
Door Hopman en Peters is in 2011 een bodemonderzoek uitgevoerd aan de Amersfoortseweg 
69a te Huis ter Heide (rapport ‘Verkennend en nader bodemonderzoek inclusief asbest 
Amersfoortseweg 69a te Huis ter Heide’, kenmerk 11-P-219-B, d.d. 23-12-2011). Uit dit 
onderzoek blijkt dat in de boven- en ondergrond licht verhoogde gehalten aan zware metalen, 
PAK en PCB’s zijn gemeten. Tevens zijn in twee monsters gehalten aan asbest aangetoond onder 
de interventiewaarde. Deze monsters zijn genomen aan het zuidelijk deel van het perceel, langs 
de geluidswal.  

Uit het evaluatieverslag behorend bij de BUS-sanering op perceel A3359 en perceel E5441, 
opgesteld door Antea Group in juli 2016 (kenmerk 405855), blijkt dat de grond is gesaneerd tot 
de terugsaneerwaarde (de achtergrondwaarden). Het ging hierbij om de volgende 
verontreinigingen: zware metalen, PAK en asbest. Het aanvullen van de ontgraving is gebeurd in 
het kader van de aanlegwerkzaamheden van de weg.  

Door Antea Group is een memo opgesteld met daarin een opsomming van onderzoeken en 
saneringen die op het terrein hebben plaatsgevonden (memo ‘Bodemkwaliteit Amersfoortseweg 
69a te Huis ter Heide’, kenmerk 0411489-02, d.d. 17-10-2016 (aanvulling 2017)). Hieruit blijkt 
onder andere dat langs een deel van het pad in het bos op het lage deel puin aanwezig is. Op het 
hoge deel aan de Amersfoortseweg is nog sprake van lichte tot matige verontreinigingen met 
reguliere parameters. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de betreffende memo. 
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Door Antea Group is een actualiserend bodemonderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd aan 
de Amersfoortseweg 69a te Huis ter Heide (rapport ‘Actualiserend bodemonderzoek 
Amersfoortseweg 69a Huis ter Heide’, kenmerk 0411489.00, d.d. 11-09-2017). De uitkeuring van 
de eerder uitgevoerde bodemsanering had zich alleen heeft gericht op de saneringsparameters 
en tijdens de sanering heeft veel grondverzet heeft plaatsgevonden. Derhalve was het wenselijk 
de milieuhygiënische kwaliteit van de bovengrond te actualiseren. Uit het onderzoek blijkt dat in 
de bovengrond licht verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen zijn gemeten. Er is visueel en 
analytisch geen asbest aangetoond. Op een deel van het terrein voldoet de bodemkwaliteit niet 
aan functieklasse wonen maar aan de klasse industrie. Het gaat hierbij om een beperkte waarde-
overschrijding van parameters die niet waren aangeduid als saneringsparameters. 

Door Aveco de Bondt is een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 en de NTA 5725 
uitgevoerd rond de voormalige oefenplaats van de brandweer op de aangrenzende voormalige 
militaire vliegbasis Soesterberg ( Rapport ‘Bodemonderzoek rondom voormalige 
brandweerkazerne vliegbasis Soesterberg’, kenmerk 17044402, d.d. 27-02-2019). Bij de oude 
oefenplaats zijn plaatselijk matig tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK en PCB 
en/of minerale olie gemeten. In de grond is sprake van een sterk verhoogd gehalte aan PFOS en 
licht verhoogde gehalten aan PFOA en overige PFAS. In het grondwater zijn sterk verhoogde 
gehalten aan diverse PFAS gemeten. De sterke verontreinigingen lijken zich niet verspreid te 
hebben tot het huidige onderzoeksgebied. 

Bodemkwaliteitskaart 
De bodem in het onderzoeksgebied voldoet op basis van de regionale bodemkwaliteitskaart aan 
de bodemkwaliteitsklasse landbouw/natuur. 

PFAS 
De kavel is verdacht op PFAS door atmosferische depositie. Verder is er een nabijgelegen 
voormalig brandweeroefenplaats waar sterke verontreinigen met PFAS in de grond en het 
grondwater zijn ontstaan. Naar verwachting hebben deze verontreinigingen zich niet uitgestrekt 
tot het huidige onderzoeksgebied. Dit dient echter geverifieerd te worden.  

1.3 Doel 

Het bodemonderzoek heeft als doel het vaststellen van de gehalten aan PFAS in de grond en het 
grondwater ter plaatse van het volledige terrein, met uitzondering van het genoemde 
deelgebieden bij het pad op het lage terrein en het talud aan de oostzijde. Verder dient de 
algemene bodemkwaliteit op de onverdachte terreindelen (hele terrein behalve genoemd deel 
bij het pad in het bos en het hoger gelegen deel aan de zuidzijde) te worden geactualiseerd.  

1.4 Onderzoeksstrategie en kwaliteit 

Voor de specifieke invulling van het onderzoek zijn de volgende protocollen en richtlijnen 
gehanteerd: 

 bodemonderzoek conform de NEN5740;  

 PFAS onderzoek conform het Tijdelijk Handelingskader PFAS en Besluit van Gedeputeerde 
Staten van Provincie Utrecht tot vaststelling van de Beleidsregels PFOS 

Bij het bodemonderzoek conform de NEN5740 is de strategie ‘niet-lijnvormige verdachte locatie 
met homogeen verdeelde, diffuse belasting’ (VED-HO-NL) aangehouden.  
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2 Veldwerk 

2.1 Verrichte veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden van het aanvullend onderzoek zijn uitgevoerd op 27 februari 2020 door 
de heren T. Wolkers en W. van Benthem van Antea Group. Het grondwater is op 9 maart 2020 
bemonsterd door de heer T. Wolkers van Antea Group. Het veldwerk is uitgevoerd volgens de 
protocollen 2001, 2002 en eventuele aanvullende NEN-/NPR-normen conform de BRL SIKB 2000 
(Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek). Antea Group is volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd (zie verder 
bijlage 1). 

Voor het bodemonderzoek zijn 30 boringen verricht waarvan 5 zijn afgewerkt tot peilbuis.  

De peilbuizen zijn minimaal één week na plaatsing bemonsterd voor laboratoriumonderzoek. In 
het veld zijn van het grondwater de zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de 
troebelheid gemeten.  

De locaties van de boringen en de peilbuizen zijn weergegeven op tekening 04560259.100-S-1.

2.2 Resultaten veldwerk 

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn 
opgenomen in bijlage 2.  

De bodem bestaat vanaf maaiveld tot de maximaal geboorde diepte van 3,8 m –mv. (meter 
beneden maaiveld) uit zand.  

In enkele boringen op het hoger gelegen zuidelijk deel zijn in de bovengrond bijmengingen met 
puin aangetroffen. Verder zijn geen waarnemingen gedaan die op de mogelijke aanwezigheid van 
een bodemverontreiniging duiden. 

Grondwatergegevens 

De in het veld verzamelde grondwatergegevens zijn weergegeven in de volgende tabel.  

Tabel 2.1 Grondwatergegevens 

Peilbuis
(filter, m -mv) 

Grondwaterstand
(m -mv) 

Belucht? pH
(-) 

EC
(µS/cm) 

Troebelheid
(NTU) 

Geur

003 (2,80-3,80) 2,17 nee 6,40 370 0 -

004 (2,80-3,80) 2,17 nee 5,90 110 0 -

009 (2,70-3,70) 2,08 nee 6,10 650 1 -

011 (2,70-3,70) 2,13 nee 4,60 150 1 -

013 (2,70-3,70) 2,11 nee 5,20 280 1 -

Toelichting
- : geen gegevens bekend

De PH, EC en troebelheid geven geen aanleiding tot opmerkingen.  
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3 Laboratoriumonderzoek 

Het laboratoriumonderzoek is verricht door de door de Raad voor Accreditatie erkende 
laboratoria van Eurofins Analytico te Barneveld en Eurofins Omegam te Amsterdam. Deze 
accreditatie betekent dat bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde procedures worden 
gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. De grond- en 
grondwatermonsters zijn (voor)behandeld conform het accreditatieschema (AS)3000. 

3.1 Uitgevoerd laboratoriumonderzoek 

Het uitgevoerde laboratoriumonderzoek is weergegeven in tabel 3.1. De samenstelling en 
selectie van de grond(meng)monsters is gebaseerd op monsterdiepte, bodemtype, 
onderzoeksdiepte en veldwaarnemingen. 

Tabel 3.1 Uitgevoerd laboratoriumonderzoek 

Monsternaam Traject
(m -mv) 

Monstersamenstelling
(meetpunt + traject in m -mv) 

Laboratoriumanalyse

Grond 

L-MM01 0,00-0,50 003 (0,00-0,40)
004 (0,00-0,50)
001 (0,00-0,50)
002 (0,00-0,45)

Standaardpakket grond incl. LUOS (1)

L-MM02 0,00-0,50 005 (0,00-0,50)
006 (0,00-0,50)
007 (0,00-0,50)

Standaardpakket grond incl. LUOS (1)

L-MM03 0,00-0,50 009 (0,00-0,50)
008 (0,00-0,50)
010 (0,00-0,50)

Standaardpakket grond incl. LUOS (1)

L-MM04 0,00-0,50 013 (0,00-0,40)
011 (0,00-0,40)
012 (0,00-0,50)
014 (0,00-0,45)

Standaardpakket grond incl. LUOS (1)

L-MM05 0,50-1,10 013 (0,50-1,00)
011 (0,50-1,00)
009 (0,60-1,10)
004 (0,50-1,00)

Standaardpakket grond incl. LUOS (1)

T-MM06 0,00-0,50 015 (0,00-0,50)
019 (0,00-0,50)
020 (0,00-0,50)

Standaardpakket grond incl. LUOS (1)

T-MM07 0,00-0,50 016 (0,00-0,50)
017 (0,00-0,50)
018 (0,00-0,50)
023 (0,00-0,50)

Standaardpakket grond incl. LUOS (1)

L-PFASMM01 0,00-0,50 003 (0,00-0,40)
004 (0,00-0,50)
001 (0,00-0,50)
002 (0,00-0,45)

PFAS (28) Handelingskader
Organische stof (gloeiverlies)

L-PFASMM02 0,00-0,50 009 (0,00-0,50)
005 (0,00-0,50)
006 (0,00-0,50)
007 (0,00-0,50)
008 (0,00-0,50)

PFAS (28) Handelingskader
Organische stof (gloeiverlies)

L-PFASMM03 0,00-0,50 013 (0,00-0,40)
011 (0,00-0,40)
010 (0,00-0,50)
012 (0,00-0,50)

PFAS (28) Handelingskader
Organische stof (gloeiverlies)
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Monsternaam Traject
(m -mv) 

Monstersamenstelling
(meetpunt + traject in m -mv) 

Laboratoriumanalyse

014 (0,00-0,45)

L-PFASMM04 0,40-1,10 013 (0,50-1,00)
011 (0,50-1,00)
009 (0,60-1,10)
003 (0,40-0,80)
004 (0,50-1,00)

PFAS (28) Handelingskader
Organische stof (gloeiverlies)

L-PFASMM05 1,60-2,60 013 (2,10-2,50)
011 (2,10-2,50)
009 (1,60-2,10)
003 (2,20-2,60)
004 (2,20-2,60)

PFAS (28) Handelingskader
Organische stof (gloeiverlies)

T-PFASMM06 0,00-0,50 015 (0,00-0,50)
019 (0,00-0,50)
020 (0,00-0,50)

PFAS (28) Handelingskader
Organische stof (gloeiverlies)

T-PFASMM07 0,00-0,50 016 (0,00-0,50)
017 (0,00-0,50)
018 (0,00-0,50)
023 (0,00-0,50)

PFAS (28) Handelingskader
Organische stof (gloeiverlies)

H-PFASMM08 0,00-0,50 021 (0,00-0,50)
022 (0,00-0,50)
024 (0,00-0,50)

PFAS (28) Handelingskader
Organische stof (gloeiverlies)

H-PFASMM09 0,00-0,50 025 (0,00-0,50)
026 (0,00-0,50)
027 (0,00-0,50)

PFAS (28) Handelingskader
Organische stof (gloeiverlies)

H-PFASMM10 0,00-0,50 028 (0,00-0,50)
029 (0,00-0,50)
030 (0,00-0,50)

PFAS (28) Handelingskader
Organische stof (gloeiverlies)

Grondwater 

003-1-1 2,80-3,80 003 (2,80-3,80) Perfluorverbindingen water

004-1-1 2,80-3,80 004 (2,80-3,80) Perfluorverbindingen water

009-1-1 2,70-3,70 009 (2,70-3,70) Perfluorverbindingen water

011-1-1 2,70-3,70 011 (2,70-3,70) Perfluorverbindingen water

013-1-1 2,70-3,70 013 (2,70-3,70) Perfluorverbindingen water

Toelichting
-Standaardpakket grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 
polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale olie (GC)

3.2 Toetsingskader 

De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grondmonsters zijn weergegeven in de 
bijlagen 3 en 8. De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 7. 

De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de 
Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. Hiervoor is gebruik gemaakt van 
BOTOVA-gevalideerde software. De achtergrond- en interventiewaarden zijn opgenomen in de 
bijlage 4. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 1. 

In de tekst zal de term 'verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of 
streefwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij 
gehalten hoger dan of gelijk aan de interventiewaarden. Tevens is bij de getoetste waarden een 
index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW) / (I - AW). 
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (= GSSD) 
lager is dan de achtergrondwaarde (= AW). Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde 
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meetwaarde boven de interventiewaarde (= I). Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de 
gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 
en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. 
Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een 
mengmonster en/of het uitvoeren van een nader onderzoek. 

PFAS 
Op 8 juli 2019 is door het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat een brief en bijbehorend 
tijdelijk handelingskader ten aanzien van hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie 
aan de Tweede kamer aangeboden (8 juli 2019, kenmerk: IENW/BSK-2019/131399, hierna 
genoemd als handelingskader). Hierin staat beschreven dat bij het verwerken en aanbieden van 
grond inzichtelijk dient te zijn in hoeverre deze PFAS-houdend is. Hiertoe is op 12 juli door het 
RIVM een adviespakket PFAS gepubliceerd waarop de grond onderzocht dient te worden. GenX 
maakt geen deel uit van het adviespakket. Analyse op GenX dient alleen plaats te vinden indien 
de locatie verdacht is op het voorkomen van de stof.  

Het handelingskader zal op termijn via een separate wijziging in aan de Regeling bodemkwaliteit 
juridisch worden verankerd.  

Standaard analysepakket 
Voor de analyse op PFAS wordt geadviseerd om gebruik te maken van de advieslijst van het 
RIVM. Hierin zijn 30 PFAS stoffen (28 PFAS waarvan 2 zowel lineair als vertakt) opgenomen. 
Daarnaast dienen de monsters te worden geanalyseerd op het organische stof gehalte. 

Correctie op basis van organische stof gehalten 
In het tijdelijke handelingskader voor PFAS wordt benoemd dat er tot 10% organische stof geen 
bodemtypecorrectie uitgevoerd hoeft te worden. Dit komt overeen met de systematiek die 
momenteel wordt gebruikt bij het toetsen van PAK. Organische stof moet dus wel worden 
onderzocht en indien er meer dan 10% organische stof in een monster wordt gemeten, dienen de 
resultaten te worden gecorrigeerd. Tevens geldt een maximumcorrectie bij 30% organische stof, 
zoals te zien is in onderstaande tabel uit de Regeling bodemkwaliteit. 

Toepassingen op de landbodem en verspreiden op aangrenzend perceel 
In het tijdelijk handelingskader zijn toepassingsnormeringen opgesteld voor PFOS, PFOA, andere 
PFAS en GenX: respectievelijk 3-7-3-3 µg/kg ds. (zie ook tabel 3.2). Op basis van de huidige 
inzichten ontstaan er bij deze gehalten geen onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu.   

Tabel 3.2 Toepassingsnorm voor het toepassen van grond en baggerspecie op landbodem boven 
grondwaterniveau(1) (in µg/kg.ds)

Functieklasse op basis van 
het Besluit bodemkwaliteit 

PFOS PFOA GenX Overige PFAS

Grond en baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau

Landbouw/natuur 0,9 0,8 0,8 0,8

Wonen 3,0 7,0 3,0 3,0

Industrie 3,0 7,0 3,0 3,0

Toelichting
(1) Voor gebieden met een hogere grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’: tot ten hoogste 1 

meter onder het maaiveld 
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Wet bodembescherming 
De Provincie Utrecht heeft als het bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming 
het Besluit aangehouden waarin de landelijke beleidsregels met betrekking tot PFOS en PFOA zijn 
vastgesteld (‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en 
baggerspecie van 28 november 2019’). In de Wet bodembescherming zijn geen uitgangspunten 
opgenomen voor een mate van verontreiniging voor PFOS, PFOA en GenX. Er zijn Indicatieve 
Niveaus voor Ernstige Verontreiniging (INEV) afgeleid om te gebruiken als voorlopige 
interventiewaarden. De INEV’s zijn opgenomen in onderstaande tabel.  

Tabel 3.3 Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging (INEV) voor PFOA en GenX 

Stof Grond
(mg/kg ds) 

Grondwater incl. 
drinkwater 
(µg/L) 

Grondwater exc. 
Drinkwater 
(µg/L) 

PFOA 1,100 0,39 170

GenX 0,097 0,66 140

Toelichting: 
INEV’s hebben niet dezelfde status als Interventiewaarden. Daarom ligt het besluit tot vaststellen van  
een ernstige verontreiniging danwel saneren, bij het bevoegd gezag.

De Provincie Utrecht heeft voor PFOS wel een interventiewaarde ingesteld, zie onderstaande 
tabel. Deze interventiewaarde is vastgesteld op basis van de kwaliteitswaarden van het RIVM en 
zijn opgenomen als beleidsregel door de Provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam.  

Tabel 3.4 Interventiewaarde voor PFOS 

Stof Grond
(µ/kg ds) 

Grondwater 
(µg/L) 

PFOS 8 4,7

3.3 Analyseresultaten grond 

Tabel 3.5 Overschrijdingstabel grond 

Monster Boring Waarneming Overschrijdingen Conclusie 

(m -mv) (m -mv) > AW
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I
(i > 1) 
sterk 

monster

L-MM01
(0,00-0,50)

003 (0,00-0,40), 
004 (0,00-0,50), 
001 (0,00-0,50), 
002 (0,00-0,45)

- - - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde

L-MM02
(0,00-0,50)

005 (0,00-0,50), 
006 (0,00-0,50), 
007 (0,00-0,50)

- - - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde

L-MM03
(0,00-0,50)

009 (0,00-0,50), 
008 (0,00-0,50), 
010 (0,00-0,50)

- - - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde
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Monster Boring Waarneming Overschrijdingen Conclusie 

(m -mv) (m -mv) > AW
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I
(i > 1) 
sterk 

monster

L-MM04
(0,00-0,50)

013 (0,00-0,40), 
011 (0,00-0,40), 
012 (0,00-0,50), 
014 (0,00-0,45)

- - - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde

L-MM05
(0,50-1,10)

013 (0,50-1,00), 
011 (0,50-1,00), 
009 (0,60-1,10), 
004 (0,50-1,00)

- - - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde

T-MM06
(0,00-0,50)

015 (0,00-0,50), 
019 (0,00-0,50), 
020 (0,00-0,50)

- - - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde

T-MM07
(0,00-0,50)

016 (0,00-0,50), 
017 (0,00-0,50), 
018 (0,00-0,50), 
023 (0,00-0,50)

- - - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde

Toelichting
- : Geen waarneming/geen overschrijding
AW, I, i : AW = achtergrondwaarde, I = interventiewaarde, i = index, zie bijlage 'Toelichting op bodemonderzoek' 

voor uitleg bij AW, I en index 

In de zintuiglijk schone grond zijn geen verhoogde gehalten gemeten aan de onderzochte stoffen.  

3.4 Analyseresultaten PFAS 

De gemeten gehalten aan PFAS zijn gecorrigeerd voor het gehalte aan organische stof. De 
resultaten zijn weergegeven in tabel 3.6. Alleen de gehalten die verhoogd zijn ten opzichte van 
de detectiegrens zijn hierbij weergegeven. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 7. De 
toetsing is opgenomen in bijlage 8. 

Tabel 3.6 Analyseresultaten PFAS in grond (in ug/kg ds) 

(Meng)monster
(traject m –mv.) 

Boringen Parameters Indicatieve toetsing 
Tijdelijk 
Handelingskader Licht verontreinigd 

(µg/kg ds.) 
Sterk verontreinigd

L-PFASMM01
(0,00-0,50) 

003 (0,00-0,40), 
004 (0,00-0,50), 
001 (0,00-0,50), 
002 (0,00-0,45) 

PFOA (1,27) - Wonen/Industrie

L-PFASMM02
(0,00-0,50) 

009 (0,00-0,50), 
005 (0,00-0,50), 
006 (0,00-0,50), 
007 (0,00-0,50), 
008 (0,00-0,50) 

PFOA (2,07) - Wonen/Industrie

L-PFASMM03
(0,00-0,50) 

013 (0,00-0,40), 
011 (0,00-0,40), 
010 (0,00-0,50), 
012 (0,00-0,50), 
014 (0,00-0,45) 

PFOA (1,47) - Wonen/Industrie

L-PFASMM04
(0,40-1,10) 

013 (0,50-1,00), 
011 (0,50-1,00), 

- - Landbouw/Natuur
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Uit de resultaten blijkt dat volgens het Tijdelijk Handelingskader er licht verhoogde gehalten aan 
PFOA zijn gemeten in het laaggelegen noordelijk deel en aan de zuidelijke rand aan de 
Amersfoortseweg op het hooggelegen zuidelijk deel. De grond met lichtverhoogde gehalten aan 
PFOA vallen in de klasse ‘wonen/industrie’. De grond waarin geen verhoogde gehalten zijn 
gemeten valt in de klasse ‘landbouw/natuur’. 

In tabel 3.7 zijn de resultaten van het laboratoriumonderzoek voor grondwater samengevat.  

Tabel 3.7 Analyseresultaten PFAS in grondwater 

Monster filter, m –mv. Parameters

Licht verhoogd (µg/l) Sterk verhoogd (µg/l)

003-1-1 2,80 - 3,80 PFBA (0,03) -

004-1-1 2,80 - 3,80 PFBA (0,03)
PFPeA (0,11) 
PFOA (0,03) 

-

009-1-1 2,70 - 3,70 PFBA (0,03)
PFOA (0,02) 

-

011-1-1 2,70 - 3,70 PFBA (0,03) -

013-1-1 2,70 - 3,70 PFBA (0,03)
PFOA (0,03) 

-

Toelichting: 
- : Geen van de onderzochte stoffen overschrijdt de betreffende toetsingswaarde;
PFOS : Perfluoroctaansulfonzuur;
PFOA
PFPeA 

:
: 

Perfluoractaanzuur;
Perfluorpentaanzuur 

009 (0,60-1,10), 
003 (0,40-0,80), 
004 (0,50-1,00) 

L-PFASMM05
(1,60-2,60) 

013 (2,10-2,50), 
011 (2,10-2,50), 
009 (1,60-2,10), 
003 (2,20-2,60), 
004 (2,20-2,60) 

- - Landbouw/Natuur

T-PFASMM06
(0,00-0,50) 

015 (0,00-0,50), 
019 (0,00-0,50), 
020 (0,00-0,50) 

- - Landbouw/Natuur

T-PFASMM07
(0,00-0,50) 

016 (0,00-0,50), 
017 (0,00-0,50), 
018 (0,00-0,50), 
023 (0,00-0,50) 

- - Landbouw/Natuur

H-PFASMM08
(0,00-0,50) 

021 (0,00-0,50), 
022 (0,00-0,50), 
024 (0,00-0,50) 

- - Landbouw/Natuur

H-PFASMM09
(0,00-0,50) 

025 (0,00-0,50), 
026 (0,00-0,50), 
027 (0,00-0,50) 

- - Landbouw/Natuur

H-PFASMM10
(0,00-0,50) 

028 (0,00-0,50), 
029 (0,00-0,50), 
030 (0,00-0,50) 

PFOA (1,80) - Wonen/Industrie
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In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan PFOA en/of PFBA gemeten, het hoogste 
gemeten gehalte aan PFOA bedraagt 0,03 µg/l en het hoogste gehalte aan PFBA bedraagt 0,03 
µg/l. In het grondwater uit peilbuis 4 is tevens een licht verhoogd gehalte aan PFPeA gemeten 
(0,11 µg/l). 

3.5 Veiligheid  

CROW 400 
Voor alle niet-vluchtige stoffen wordt de humane ernstige risicowaarde (Serious Risk 
Concentration Humane, SRChumaan) gehanteerd als grondslag voor het bepalen van de 
veiligheidsklassen. Deze waarde geeft de concentratie van een stof weer in een bepaalde matrix, 
te weten grond, grondwater en waterbodem. Als deze concentratie wordt overschreden, is er 
sprake van ernstige risico’s voor de veiligheid en gezondheid van volwassen personen. Er zijn 
risicoklassen opgesteld waarbij onderscheid gemaakt is in vluchtige en niet-vluchtige stoffen. In 
het kort ziet de verdeling van veiligheidsklassen er als volgt uit: 

 Oranje Niet-vluchtig:  

o 75% ≤ SRC ≤ 100% 

 Rood Niet-vluchtig:  

o SRC > 100% +  

o CM ≤ 1000 mg/kg of CM ≤ 1000 µg/l 

 Zwart Niet-vluchtig:  

o SRC > 100% + 

o CM > 1000 mg/kg of CM > 1000 µg/l of Asbest > 100 mg/kg 

 Oranje Vluchtig:  

o > Tussenwaarde ≤ Interventiewaarde 

 Rood Vluchtig:  

o > Interventiewaarde + 

o voldoende ventilatie in de werksituatie 

 Zwart Vluchtig:  

o > Interventiewaarde + 

o mogelijk onvoldoende ventilatie in de werksituatie 

o of CM-stoffen 

Als uitgangspunt voor de toetsing wordt in eerste instantie uitgegaan van onvoldoende 
ventilatiemogelijkheden (worst-case). Over het algemeen zijn de ventilatiemogelijkheden bij 
werkzaamheden in een sleuf onvoldoende, bij graafwerkzaamheden met een grotere breedte zijn 
de ventilatiemogelijkheden mogelijk wel voldoende.  

Er is een stof onderzocht waarvoor geen norm is gedefinieerd. Dit betreft stoffen waarvan wel de 
somparameters maar niet de individuele stoffen worden getoetst, of de individuele parameters 
worden getoetst en niet de somparameters. De toetsing in onderstaande tabel is gebaseerd op 
de maatgevende (som)parameters van de CROW 400. 

Tabel 3.8 Voorlopige veiligheidsklasse op monsterniveau 

Monsternaam Monstertype Veiligheidsklasse met maatgevende stof(fen)

Vluchtige stoffen Niet-vluchtige stoffen

L-MM01 (*) grond basishygiëne - basishygiëne -

L-MM02 (*) grond basishygiëne - basishygiëne -

L-MM03 (*) grond basishygiëne - basishygiëne -

L-MM04 (*) grond basishygiëne - basishygiëne -

L-MM05 (*) grond basishygiëne - basishygiëne -

T-MM06 (*) grond basishygiëne - basishygiëne -
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Monsternaam Monstertype Veiligheidsklasse met maatgevende stof(fen)

Vluchtige stoffen Niet-vluchtige stoffen

T-MM07 (*) grond basishygiëne - basishygiëne -

L-PFASMM01 (*) grond - - basishygiëne -

L-PFASMM02 (*) grond - - basishygiëne -

L-PFASMM03 (*) grond - - basishygiëne -

L-PFASMM04 (*) grond - - basishygiëne -

L-PFASMM05 (*) grond - - basishygiëne -

T-PFASMM06 (*) grond - - basishygiëne -

T-PFASMM07 (*) grond - - basishygiëne -

H-PFASMM08 (*) grond - - basishygiëne -

H-PFASMM09 (*) grond - - basishygiëne -

H-PFASMM10 (*) grond - - basishygiëne -

Toelichting
- : Niet van toepassing
* : Er is een stof onderzocht waarvoor geen norm is gedefinieerd. Deze stof is niet getoetst. Het betreft:

- Monsters L-PFASMM01, L-PFASMM02, L-PFASMM03, L-PFASMM04, L-PFASMM05, T-PFASMM06, T-
PFASMM07, H-PFASMM08, H-PFASMM09 en H-PFASMM10: 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur, 
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur, 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur, 2-
(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur, bisperfluordecyl fosfaat, N-methyl perfluoroctaansulfonamide, 
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair), perfluor-1-decaansulfonaat (lineair), perfluor-1-heptaansulfonaat 
(lineair), perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair), perfluorbutaanzuur, perfluordecaanzuur, 
perfluordodecaanzuur, perfluorheptaanzuur, perfluorhexaanzuur, perfluorhexadecaanzuur, 
perfluornonaanzuur, perfluoroctaansulfonamide, perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat, 
perfluoroctaansulfonylamide(N-methyl)acetaat, perfluoroctadecaanzuur, perfluorpentaan-1-
sulfonzuur, perfluorpentaanzuur, perfluortetradecaanzuur, perfluortridecaanzuur, 
perfluorundecaanzuur, som vertakte PFOA-isomeren en som vertakte PFOS-isomeren

- Monsters L-MM01, L-MM02, L-MM03, L-MM04, L-MM05, T-MM06 en T-MM07: Minerale olie C10 - 
C12, Minerale olie C12 - C16, Minerale olie C16 - C21, Minerale olie C21 - C30, Minerale olie C30 - C35, 
Minerale olie C35 - C40, som (10) PAK en som (7) PCB

Op basis van de toetsing aan de CROW 400 volstaat vanuit het ontwerp de basishygiëne voor 
werkzaamheden in de bodem. De definitieve veiligheidsklassen dienen te worden bepaald door 
(de veiligheidskundige van) de uitvoerend aannemer. 



Rapport 
Actualisatie- / verkennend bodemonderzoek naar PFAS Amersfoortseweg 69a te Huis ter Heide (kad. Soest A3359 & A3360) 
projectnummer 0460259-100 
19 mei 2020 revisie 00 

Blad 17 van 18 

4 Conclusies 

Grond 
De bodem bestaat vanaf maaiveld tot de maximaal geboorde diepte van 3,8 m –mv. uit zand. In 
enkele boringen op het hoger gelegen zuidelijk terreindeel zijn in de bovengrond bijmengingen 
met puin aangetroffen.

Laaggelegen noordelijk deel 
Geen van de onderzochte stoffen uit het standaardpakket grond overschrijdt de 
achtergrondwaarde. In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan PFAS gemeten, deze 
grond voldoet aan de klasse ‘wonen/industrie’. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten 
aan PFAS gemeten, de grond voldoet aan klasse ‘landbouw/natuur’. 

Talud 
Geen van de onderzochte stoffen uit het standaardpakket grond overschrijdt de 
achtergrondwaarde. Er zijn geen verhoogde gehalten aan PFAS gemeten, de grond voldoet aan 
de klasse ‘landbouw/natuur’. 

Hooggelegen zuidelijk deel 
In de zuidelijke rand direct langs de Amersfoortseweg zijn licht verhoogde gehalten aan PFAS 
gemeten, deze grond voldoet aan de klasse wonen/industrie. Verder zijn geen verhoogde 
gehalten aan PFAS gemeten en voldoet de grond aan de klasse landbouw/natuur.  

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat er geen verspreiding van 
PFAS van het aangrenzende terrein naar de percelen Soest A3359 en A3360 is opgetreden. 
De aangetroffen licht verhoogde PFAS-gehalten betreffen in hoofdzaak PFOA en geen PFOS. Dit 
duidt op geringe beïnvloeding van de bodemkwaliteit als gevolg van diffuse depositie. 

Grondwater 
In het grondwater zijn licht verhoogde gehalte aan PFBA, PFOA en PFPeA gemeten.  

Veiligheidsklassen 
Op basis van de CROW 400 kunnen de werkzaamheden conform basishygiëne uitgevoerd 
worden.  

Aanbevelingen 
De gemeten gehalten vormen geen belemmering voor de voorgenomen herontwikkeling. Het is 
niet noodzakelijk maatregelen te nemen in het kader van de Wet bodembescherming. 
Aanbevolen wordt eventueel vrijkomende grond zoveel mogelijk binnen het werk her te 
gebruiken. Bij een grondoverschot kan de grond op basis van de uitgevoerde onderzoeken 
worden aangeboden aan een verwerker. Ook kan de grond binnen de gemeente worden 
hergebruikt op basis van de bodemkwaliteitskaart. 

Bij hergebruik buiten de locatie zal voor de licht met PFAS verontreinigde grond geen aanvullend 
onderzoek nodig zijn. Wel zullen de gehalten getoetst moeten worden aan het geldende beleid 
van de toepassingslocatie.  
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Voorgenoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuigelijke waarnemingen 
en analyseresultaten van dit onderzoek.  

Antea Group 
Almere, mei 2020 
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