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1. Inleiding en doel van het onderzoek 

 

1.1 Algemeen  
De heer M. van Nuland van AM verzocht aan milieuadviesbureau BMA Milieu B.V. een (water)ver-
kennend bodemonderzoek conform NEN 5720 en 5740 te verrichten op een locatie gelegen aan de 
Zwethof te Zoeterwoude. De regionale ligging en een overzicht van de onderzoekslocatie zijn weerge-
geven in respectievelijk bijlage 1 en 2. 
 
 
1.2 Aanleiding en doelstelling 
Aanleiding tot het uitvoeren van het verkennend (water)bodemonderzoek is de toekomstige ontwikke-
ling van de locatie voor woningbouw waarbij delen van een watergang worden gedempt. Doel van het 
verkennend (water)bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de (wa-
ter)bodem. 
 
 
1.3 Referentiekader 
BMA Milieu B.V. is ISO-9001: 2008 gecertificeerd voor bodemonderzoek en milieuadviezen. 
 
Het managementsysteem van BMA Milieu B.V. is door Eerland Certification geëvalueerd en goedge-
keurd volgens de Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bo-
demonderzoek BRL SIKB 2000 (protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018). Onder de activiteiten van 
deze procescertificaten vallen het plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrij-
vingen, nemen van grondmonsters en waterpassen (2001), het nemen van grondwatermonsters (2002) 
en veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek (2003), de locatie-inspectie en monsterne-
ming van asbest in bodem (2018) en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 
veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever. Het procescertificaat is opgeno-
men in bijlage 8. 
 
Volledigheidshalve moet gemeld worden dat onderhavig bodemonderzoek, zoals ieder milieukundig 
bodemonderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd. Dit betekent dat het onderzoek gebaseerd is op het 
verrichten van een beperkt aantal boringen en het nemen van een beperkt aantal monsters voor onder-
zoek in het laboratorium. Het is niet uitgesloten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen, 
welke op de plaats van de uitgevoerde boringen niet zijn waargenomen. Het uitgevoerde bodemonder-
zoek heeft geen betrekking op onderzoek naar asbest conform de NEN 5707.  
 
Tevens dient opgemerkt te worden dat het bodemonderzoek een momentopname is en derhalve een 
bepaalde tijd geldig is (afhankelijk van het onderzoek en het bevoegd gezag). Met name op plaatsen 
waar tijdens bedrijfsactiviteiten verontreinigende stoffen worden gebruikt, gevormd of opgeslagen, 
kan de bodemkwaliteit worden beïnvloed. 
 
Als onafhankelijk adviesbureau is BMA Milieu B.V. op geen enkele juridische, financiële of andere 
wijze verbonden met de onderzoekslocatie. 
 
 
1.4 Opbouw van het rapport 
De resultaten van het vooronderzoek, de onderzoekshypothese en de onderzoeksopzet zijn beschreven 
in hoofdstuk 2. De veldwerkzaamheden en het laboratoriumonderzoek worden beschreven in hoofd-
stukken 3 en 4. De evaluatie, alsmede toetsing van de hypothese, is opgenomen in hoofdstuk 5. 
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2. Vooronderzoek, onderzoekshypothese en onderzoeksopzet 

 

2.1 Vooronderzoek  
Voor de opzet van het vooronderzoek is de NEN 5717 en NEN 5725 als uitgangspunt gehanteerd. 
Voor het verkrijgen van benodigde informatie zijn de in tabel 1 vermelde informatiebronnen geraad-
pleegd. De in de tabel genoemde bronnen zijn niet altijd volledig. BMA Milieu B.V. is wel afhankelijk 
van deze informatiebronnen. Hoewel het vooronderzoek naar beste eer en geweten is uitgevoerd, kan 
geen garantie worden gegeven over de juistheid en volledigheid van de gegevens. De informatie, ver-
kregen tijdens het vooronderzoek, wordt door ons als voldoende beschouwd voor het doel van het on-
derzoek.  

Tabel 1  Informatiebronnen 
informatiebronnen datum toelichting 

opdrachtgever/ initiatiefnemer  11-01-2017 dhr. M. van Nuland van AM 
initiatiefnemer 15-12-2016 dhr. P. Gjaltema van BAM Infraconsult B.V. 
Omgevingsdienst  
West-Holland 

10-01-2017 
20-01-2017 

uitvoeringsdienst milieutaken voor o.a. gemeente Zoeterwoude (bodem-, tank- 
en vergunningenarchief) 

locatie-inspectie 16-01-2017 door BMA Milieu B.V.  
bodemloket bodeminformatiepunt  
luchtfoto’s 2003, 2005,  2012, 2014 
historisch kaartmateriaal http://www.topotijdreis.nl/ 
watertype gegraven water, lintvormig 
huidige verontreiniging- 
bronnen 

geen 

eerder verricht bodemonder-
zoek 

Onderzoekslocatie (AA063800194) 
- Verkennend bodemonderzoek Weilandpercelen gelegen nabij Zuidbuurtseweg 34 te 

Zoeterwoude, kenmerk: AT05263, oktober 2005, uitgevoerd door AT Milieu Advies 
B.V.  

- Partijkeuring grond Zwethof te Zoeterwoude, kenmerk: PKG.2016.0312, d.d. 30 janu-
ari 2017, uitgevoerd door BMA Milieu B.V. 

 
directe omgeving 
Riooltrace Zuidhof * 
- Riooltracé-onderzoek, kenmerk: B01A0123, d.d. 2 mei 2001, uitgevoerd door De 

Straat Milieu-adviseurs B.V. 
 
Blankaartweg 2 * 
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: 11543, d.d. 15 januari 2007, uitgevoerd door 

Grondslag B.V. 
 
Schapendam Swetterhage* 
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: GM-0052232, d.d. 15 maart 2012, uitgevoerd 

door Grontmij B.V. 
 
Swetterhage (fase 2)* 
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: GM-0100895, d.d. 17 juli 2013, uitgevoerd 

door Grontmij B.V. 
* betreffende bodemonderzoek is opgevraagd bij de omgevingsdienst West-Holland en ingezien, uit het document 

blijkt echter dat deze geen directe betrekking heeft op onderhavige onderzoekslocatie (< 50 meter afstand) 
 
De ontwikkelingslocatie is gesitueerd aan de zuidzijde van Zoeterwoude en is gelegen tussen de Zuid-
buurtseweg en de Burgemeester Detmersweg / Doctor Kortmannstraat. Aan de noordzijde van de loca-
tatie bevindt zich een zorginstelling (Swetterhage). De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van 
circa 3 hectare (circa 1,7 hectare wooneilanden en circa 1,3 hectare overig terrein (onder andere wegen 
en toekomstige waterpartij) is in gebruik voor agrarische doeleinden (weiland). Ten zuiden van de lo-
catie bevinden zich weilanden.  
 

http://www.topotijdreis.nl/ 
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In verband met de spoedeisendheid van onderhavig onderzoek zijn de veldwerkzaamheden opgestart 
voorafgaand aan volledige raadpleging van bovengenoemde informatiebronnen voor historisch onder-
zoek. 
 
Voormalig bodemgebruik 
Uit het (historisch) kaartmateriaal blijkt dat de onderzoekslocatie evenals de directe omgeving, in het 
verleden tot het heden, een agrarisch gebruik heeft gehad. 
 
Uit eerder verricht bodemonderzoek en historisch kaartmateriaal blijkt dat: 
- ten zuiden van de locatie, een deel van een watergang is gedempt. De demping valt echter buiten 

onderhavig ontwikkelingsgebied (circa 100 meter afstand); 
- ten oosten van de locatie, een deel van een watergang is gedempt. De demping valt buiten onder-

havig ontwikkelingsgebied (circa 50 meter afstand); 
- ter plaatse van het zuidelijke deel van de onderhavige ontwikkelingslocatie, een puinverharding 

aanwezig is gesitueerd; 
- enkele delen van de locatie (kleinschalige slenken) zijn in de jaren 60 van de vorige eeuw opge-

hoogd met grond welke elders vrijkwam. Informatie van deze ophoging (kwaliteit, samenstelling 
en situering) is onbekend.  
 

Vanuit het verleden (tot aan heden) zijn geen verdere handelingen met grond en verhardingsmaterialen 
en activiteiten zoals bedrijfsmatig gebruik van asbest, toepassing van bouwstoffen, stortingen van af-
val en/of calamiteiten, geen voormalige ondergrondse olietanks, kelders, funderingen, kabels en lei-
dingen, slootdempingen, stortplekken en/of andere potentieel bodembelastende bedrijfsactiviteiten be-
kend. 
 
Huidig bodemgebruik 
De locatie is in gebruik als weiland/grasland. Enkele foto’s van de locatie zijn opgenomen in bijlage 6.  
 
Er wordt geen aanwezigheid van asbest in en op de bodem verwacht. 
 
Toekomstig bodemgebruik 
Uit de aangeleverde tekeningen en schetsen blijkt dat de locatie voor woondoeleinden in gebruik 
wordt genomen. De ontwikkelingslocatie wordt ingericht met wooneilanden, welke langs een toe-
gangsweg zijn gesitueerd. Ten behoeve van de realisatie van de eilanden worden delen van een water-
gang gedempt en de waterpartij gegraven.  
   
Geologie en hydrologie 
Er is geen informatie over de opbouw en kwaliteit van de antropogene (veroorzaakt door menselijk 
handelen) ophooglaag bekend. 
 
Het freatisch grondwater had ten tijde van het onderzoek een stijghoogte van 0,4 meter minus maai-
veld (m-mv). Volgens informatie van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO heeft de deklaag een 
dikte van circa 21 meter en bestaat uit plantenresten houdende klei met slibhoudende zandlagen. On-
der de deklaag wordt het eerste watervoerend pakket aangetroffen met een dikte van circa 15 meter. 
Het eerste watervoerend pakket bestaat uit matig fijn tot uiterst grof (grindig)zand en de stromings-
richting van het grondwater is globaal zuid- . zuidoostelijk gericht. Onder het eerste watervoerend pak-
ket wordt op een diepte van 36 meter minus NAP een slecht doorlatende laag aangetroffen. Onder 
deze laag wordt een tweede watervoerend pakket aangetroffen. Naar de stromingsrichting van het frea-
tisch grondwater is geen onderzoek gedaan. Naar verwachting wordt deze beïnvloed door lokale facto-
ren zoals oppervlaktewater. Het onderzoeksgebied bevindt zich buiten de 25-jaarbeschermingszone 
van een waterwingebied en op circa 10 kilometer ten oosten van het dichtstbijzijnde grondwaterbe-
schermingsgebied. 
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Aangeleverde informatie 
Uit informatie, welke is aangeleverd door de initiatiefnemer, blijkt dat in het verleden een bodem- 
kundig onderzoek is uitgevoerd. Van dit onderzoek is de volgende mededeling ontvangen ‘Een  
verkennend bodemonderzoek heeft aangetoond dat er een puinverharding aanwezig is die mogelijk  
asbesthoudende materialen in zich heeft’. De rapportage is niet door de opdrachtgever of initiatief- 
nemer aangeleverd. 
 
Eerder verricht bodemonderzoek 
onderzoekslocatie 
- Verkennend bodemonderzoek Weilandpercelen gelegen nabij Zuidbuurtseweg 34 te Zoeterwoude, 

kenmerk: AT05263, oktober 2005, uitgevoerd door AT Milieu Advies B.V.  
- Partijkeuring bovengrond Zwethof te Zoeterwoude, kenmerk: PKG.2016.0312.1, d.d. 30 januari 

2017, uitgevoerd door BMA Milieu B.V. 
- Partijkeuring ondergrond Zwethof te Zoeterwoude, kenmerk: PKG.2016.0312.2, d.d. 30 januari 

2017, uitgevoerd door BMA Milieu B.V 
 
Uit informatie afkomstig van de omgevingsdienst West-Holland blijkt dat het ontbrekende verkennend 
bodemonderzoek beschikbaar is. Uit dit verkennend bodemonderzoek (kenmerk: AT05263, oktober 
2005, uitgevoerd door AT Milieu Advies B.V) blijkt onder andere dat ter plaatse van de weilandperce-
len zintuiglijk geen waarnemingen zijn gedaan, welke kunnen duiden op een verontreiniging in de bo-
dem. De boven- en ondergrond en het grondwater is ten hoogste licht verontreinigd. De baggerspecie, 
afkomstig uit de sloten in en rondom de locatie, is niet verontreinigd. De slootdemping ten oosten van 
onderhavige onderzoekslocatie is ten hoogste licht verontreinigd. De slootdemping ten zuiden van on-
derhavige onderzoeklocatie is gedempte met sloopafval afkomstig van een afgebrand waterhuis. De 
hoeveelheid dempingsmateriaal wordt geschat op circa 180 m³. Het dempingsmateriaal bevat mogelijk 
asbesthoudende materialen, geadviseerd wordt het dempingsmateriaal te verwijderen. De dempingen 
hebben geen directe betrekking op onderhavige onderzoekslcoatie (> 50 meter). Op het zuidelijke deel 
van de onderzoekslocatie is een puinverharding aanwezig. De grond onder de puinverharding is ten 
hoogste licht verontreinigd. De puinverharding bevat mogelijk asbesthoudende materialen, geadvi-
seerd wordt het verhardingsmateriaal te onderzoeken op asbest. Op basis van de onderzoeksresultaten 
bestaat geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek. 
 
Uit de partijkeuring grond (PKG.2016.0312.1 en PKG.2016.0312.2, d.d. 30 januari 2017, uitgevoerd 
door BMA Milieu B.V.) blijkt dat ten behoeve van de aanleg van een waterpartij 32.820 m3 (opper-
vlakte: 21.880 m2 x diepte: 1,5 m-mv) grond vrij komt. De bovengrond bevat zintuiglijk en analytisch 
geen asbest en valt op basis van milieuhygiënische samenstelling gedeeltelijk in klasse wonen en in 
klasse Industrie. De ondergrond valt in klasse AW2000 en is altijd toepasbaar. 
 
directe omgeving 
Riooltrace Zuidhof  
- Riooltracé-onderzoek, kenmerk: B01A0123, d.d. 2 mei 2001, uitgevoerd door De Straat Milieu-

adviseurs B.V. 
 

Blankaartweg 2  
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: 11543, d.d. 15 januari 2007, uitgevoerd door Grondslag 

B.V. 
 
Schapendam Swetterhage 
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: GM-0052232, d.d. 15 maart 2012, uitgevoerd door 

Grontmij B.V. 
 
Swetterhage (fase 2) 
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: GM-0100895, d.d. 17 juli 2013, uitgevoerd door Gront-

mij B.V. 
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De in de directe omgeving uitgevoerde bodemonderzoeken zijn opgevraagd bij de omgevingsdienst  
West-Holland en ingezien, uit deze documenten blijkt echter dat deze geen directe betrekking hebben  
op onderhavige onderzoekslocatie (> 50 meter afstand). 
 
Bodemrapportage West-Holland 
De locatie staat bekend onder de Zuidbuurtseweg nabij 34, locatiecode (AA063800194), status en be-
oordeling verontreiniging als potentieel ernstig verontreinigd en uit te voeren vervolg actie bedraagt 
nader onderzoek. 
 
Uit de bodemrapportage West-Holland blijkt dat, buiten de reeds hiervoor en bovenstaande verwerkte 
informatie, geen informatie is aangetroffen welke relevant is voor onderhavige onderzoekslocatie. De 
informatie welke is verkregen via Omgevingsdienst West-Holland is opgenomen in bijlage 7. 
 
(financieel-) Juridische aspecten: 
De onderzoekslocatie staat plaatselijk bekend als Zwethof te Zoeterwoude  De locatie staat kadastraal 
bekend als gemeente Zoeterwoude, sectie F, nummer 435 (gedeeltelijk). 
 
Er is geen calamiteit of overtreding van voorschriften in het kader van de Wet Milieu en/of de Wet bo-
dembescherming en/of andere milieuregelgeving bekend. Er is ter plaatse van onderhavige locatie 
geen bodemverontreiniging bekend. 
 
De regionale ligging en een overzicht van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in respectievelijk  
bijlage 1 en 2. 
 
 
2.2 Onderzoekshypothese 
Volgens de strategie van de NEN 5740 (Nederlandse norm 5740) dient voorafgaand aan de uitvoering 
van het veld- en laboratoriumonderzoek op basis van de verkregen informatie een hypothese te worden 
opgesteld. Het betreft een aanname omtrent het al dan niet aanwezig zijn van bodemverontreiniging op 
de te onderzoeken locatie. 
 
Gezien het gelijksoortig en extensief gebruik van de locatie en weinig tot geen bebouwing wordt voor 
de landbodem de onderzoeksstrategie ‘grootschalige onverdachte locatie’ (ONV-GR-NL uit de NEN 
5740) gebruikt. Voor de uitvoering van het waterbodem wordt de onderzoeksstrategie voor ‘overig 
water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning’ (OLN uit de NEN 5720) gebruikt. De voorgestelde 
onderzoeksopzet is niet gewijzigd aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde historisch voor-
onderzoek conform NEN 5717 en 5725. 
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2.3 Onderzoeksopzet 
In tabel 2 wordt een systematische beschrijving weergegeven van de uit te voeren veldwerkzaamheden 
en de te verrichten analyses. 

Tabel 2  Onderzoeksopzet  
 veldwerk analyses 

boring tot 
0,5 m-mv 

boring tot 
2,0 m-mv  

boring met 
peilbuis 

grond grondwater 

verkennend bodemonderzoek* 20 4 4 5x basispakket grond 4x basispakket  
waterbodemonderzoek** 10 steekmonsters 1x basispakket slib - 
basispakket grond   barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, som PAK, som PCB’s, minerale olie, lu-

tum en organisch stofgehalte 
basispakket grondwater barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, vluchtige aromatische en gehalogeneerde 

koolwaterstoffen en minerale olie 
waterbodembasispakket barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, som PAK’s, som PCB’s, minerale olie, 

lutum en organisch stofgehalte 
* onderzoeksstrategie ONV-GR-NL uit de NEN 5740, oppervlakte 3 ha 
** onderzoeksstrategie OLN uit de NEN 5720, lengte maximaal 500 m 

 
Asbest 
Uit de onlangs uitgevoerde partijkeuring bovengrond, kenmerk: PKG.2016.0312.1, d.d. 30 januari 
2016, uitgevoerd door BMA Milieu B.V. blijkt dat de bovengrond niet is verontreinigd met asbest 
(zintuiglijk en analytisch niet aangetroffen). De grond wordt als niet asbesthoudend beschouwd en der-
halve wordt geen onderzoek naar asbest (conform de NEN 5707) uitgevoerd.  
 
Tijdens de uitvoering van het veldwerk is de veldwerkploeg wel alert op aanwezigheid van eventuele 
asbestverdachte materialen in de grond.  
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3. Veldwerkzaamheden 

 

3.1 Uitgevoerde werkzaamheden 
Het veldwerk is op 16 en 19 januari 2017 door een gecertificeerde medewerker (dhr. J. de Zeeuw) van 
BMA Milieu uitgevoerd. Ter plaatse zijn 28 boringen uitgevoerd, waarvan vier boringen zijn afge-
werkt als peilbuis en 10 steekmonsters genomen. De boringen, peilbuizen en steekmonsters zijn aan-
gegeven in de situatieschets en zijn ingemeten ten opzichte van een vast punt. In tabel 3 staan de uitge-
voerde boringen vermeld. Voor nadere gegevens over de plaats van de boringen en de peilbuis/peilbui-
zen wordt verwezen naar bijlage 2. 

Tabel 3  Uitgevoerde werkzaamheden  
 boringnummers 

/ steekmonsters 
peilbuisnummers filterstelling 

m-mv 
verkennend bodemonderzoek 1 t/m 28 Pb 7 

Pb 13 
Pb 19 
Pb 27 

 
1,0 - 2,0 

 

waterbodemonderzoek S1 t/m S10 - - 
 bovenkant filter is 0,5 meter minus grondwaterspiegel geplaatst  
 
 
3.2 Samenstelling van de bodem en zintuiglijke waarnemingen 
Voor een indruk van de samenstelling van de (water)bodemopbouw ter plaatse wordt verwezen naar 
de boorbeschrijvingen (bijlage 5). Over het algemeen wordt in de boven- en ondergrond klei aange-
troffen. 
 
De indicatieve dikte van de baggerspecie bedraagt circa 35 cm. Deze indicatieve slibdikte is niet vol-
gens protocol 2003 of enige andere richtlijn voor baggervolumebepaling bepaald. Aanbevolen wordt 
vooraf aan verwijdering van de baggerspie de exacte hoeveelheid vast te stellen. De watergangen zijn 
(voor zover visueel waarneembaar boven de waterlijn) niet voorzien van een beschoeiing. Zintuiglijk 
worden er in de baggerspecie geen bijzonderheden waargenomen. 
 
De waargenomen afwijkingen aan het bodemmateriaal staan vermeld in tabel 4. Bij de niet in de tabel 
vermelde boringen zijn geen afwijkingen geconstateerd. 

Tabel 4  Zintuiglijke waarnemingen 
boring traject 

( m-mv) 
waargenomen bijzonderheden 

04 0,00 - 0,50 zwak baksteenhoudend 
05 0,00 - 0,30 

0,30 
sterk puinhoudend,  
boring gestaakt op handmatig ondoordringbare laag 

06 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend 
08 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend 
13 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend 
15 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend 
16 0,00 - 0,50 zwak baksteenhoudend 

 
Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn geen ‘asbestverdachte’ materialen waargenomen. 
 
 
3.3 Grondwater 
De grondwatermonsters zijn op 23 januari 2017 door een gecertificeerde medewerker (R. Barendrecht) 
van BMA Milieu genomen. Om representatieve grondwatermonsters te verkrijgen is na het plaatsen 
van de peilbuis en voor de monstername een hoeveelheid water afgepompt gelijk aan minimaal vijf-
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maal de inhoud van het filterdeel van de peilbuis. Tevens wordt hierbij gestreefd naar een stabiel ge-
leidingsvermogen. De grondwatermonsters zijn in voorbehandelde flessen opgeslagen. Van het grond-
water is de grondwaterstand (m-mv), de zuurgraad (pH), het geleidingsvermogen (EC) en de troebel-
heid (NTU) bepaald (tabel 5). 

Tabel 5  Metingen grondwater 
peilbuisnummer 

 
grondwaterstand 

m–mv 
pH EC 

µs/cm 
troebelheid 

NTU 
pompdebiet 

ml/min 
Pb 7 0,25 7,0 1.240 144 100 

Pb 13 0,35 6,7 1.250 35,6 100 
Pb 19 0,4 6,4 570 495 100 
Pb 27 0,39 6,6 920 1.000 100 

 
Bij voorkeur dient de troebelheid < 10 NTU te bedragen. In onderhavig geval is hier echter van afge-
weken. Er is ruimschoots vijfmaal de inhoud van het filterdeel van de peilbuis (circa 3,1 liter) afge-
pompt (> 3,5 liter). 
 
 
3.4 Afwijkingen BRL 2000, protocol 2001/2002 
Ten aanzien van de monsterneming zijn geen afwijkingen ten opzichte van BRL 2000, protocol 2001, 
2002 en/of 2003, te vermelden.  
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4. Laboratoriumonderzoek 

 

4.1 Uitgevoerde analyses 
Ten behoeve van de analyses zijn de monsters bij het laboratorium van Omegam B.V. te Amsterdam 
aangeleverd. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie conform ISO/IEC 
17025:2005 onder nr. L 086. De monsters zijn conform AS3000 voorbehandeld en geanalyseerd. Het 
mengen van de monsters heeft plaatsgevonden in het laboratorium. De samenstelling van de 
(meng)monsters en de uitgevoerde analyses staan vermeld in tabel 6. 

Tabel 6  Samenstelling monsters en uitgevoerde analyses  
analysemonsters deelmonster(s) analyse 

verkennend bodemonderzoek 
bovengrond   
05 (0,00 - 0,30) - basispakket 
MM1 04, 06, 08, 13, 16 (0,00 - 0,50) basispakket 
MM2 01, 07, 14, 18, 22, 27 (0,00 - 0,50) basispakket 
   
ondergrond   
MM3 03, 07, 08, 13 (0,50 - 1,00) basispakket 
MM4 19, 22, 27 (0,50 - 1,00) basispakket 
   
grondwater   
Pb 7 -  
Pb 13 - basispakket  basispakket   
Pb 19 - basispakket   
Pb 27 - basispakket   
verkennend waterbodemonderzoek 
baggerspecie   
SMM1 S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09, S10 waterbodembasispakket 
basispakket grond  barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, som PAK, som PCB’s, minerale olie, lu-

tum en organisch stofgehalte 
basispakket grondwater barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, vluchtige aromatische en gehalogeneerde 

koolwaterstoffen en minerale olie 
waterbodembasispakket barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, som PAK’s, som PCB’s, minerale olie, 

lutum en organisch stofgehalte 
 
De analysemonsters zijn samengesteld op basis van de zintuiglijke waarnemingen. Op basis van deze 
waarnemingen zijn de meest verdachte monsters geselecteerd en geanalyseerd.  
 
In het kader van integriteit en transparantie bieden wij u de mogelijkheid de juistheid en authenticiteit 
van de analysecertificaten, die in het kader van dit project zijn uitgevoerd, te controleren. U kunt dit 
doen door met de opdrachtverificatiecode, links onder op het analysecertificaat van Omegam Labora-
toria, via de website www.omegam.nl een verificatie uit te voeren. 
 
 
4.2 Toetsingscriteria en interpretatie grond en grondwater 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de Circulaire bodemsanering en Besluit Bodemkwaliteit. Om de 
mate van verontreiniging weer te geven wordt in dit rapport de onderstaande terminologie gebruikt: 
- Niet verontreinigd: De gemiddelde gehalten van de gemeten stoffen overschrijden niet de bijbe-

horende achtergrondwaarde voor grond of streefwaarde voor grondwater. 
- Lichte verontreinigingen zijn verontreinigingen waarbij de gemiddelde gehalten van één of meer 

stoffen de bijbehorende achtergrondwaarde voor grond of streefwaarde voor grondwater over-
schrijden. 

- Matige verontreinigingen zijn verontreinigingen waarbij de gemiddelde gehalten van één of 
meer stoffen de bijbehorende tussenwaarde overschrijden. 

www.omegam.nl
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- De tussenwaarde is de helft van de som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde voor 
grond of de helft van de som van de streefwaarde en de interventiewaarde voor grondwater. Over-
schrijding van de tussenwaarde is het criterium voor het uitvoeren van nader onderzoek. 

- Sterke verontreinigingen zijn verontreinigingen waarbij de gemiddelde gehalten van één of meer 
stoffen de bijbehorende interventiewaarde overschrijden. 

- De achtergrond-, streef-, en interventiewaarden zijn opgenomen in Bijlage B van de Regeling 
bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. 

- Er is sprake van een nieuw geval van bodemverontreiniging indien deze is ontstaan na 1 januari 
1987. Voor een ‘nieuw’ geval van bodemverontreiniging geldt normaliter een saneringsplicht. 

- Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien meer dan 25 m3 grond 
en/of het grondwater in een bodemvolume van meer dan 100 m3 gemiddeld boven de interventie-
waarde is verontreinigd. In enkele specifieke situaties, bij gevoelige functies, kan bij gehalten on-
der de interventiewaarde ook sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. 

 
De analyseresultaten van de grond(meng)monsters zijn vergeleken met de berekende bodemspecifieke 
toetsingswaarden. Voor de gehanteerde lutum- en organische stof percentages wordt verwezen naar de 
volledige toetsing welke is opgenomen in bijlage 3. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 
4. Een overzicht van de gemeten verontreinigingen is weergegeven in tabel 7.  

Tabel 7  Overzicht gemeten verontreinigingen in grond en grondwater 
analysemonsters ≥ achtergrondwaarde (AW2000) grond 

≥ streefwaarde (S) grondwater 
≥ tussenwaarde (T)  

(matig verontreinigd) 
≥ interventiewaarde (I) 
(sterk verontreinigd) 

verkennend bodemonderzoek 
bovengrond    
05 (0,00 - 0,30) zink, kwik, lood - - 
MM1 koper, kwik, lood - - 
MM2 koper, kwik, lood - - 
    
ondergrond    
MM3 - - - 
MM4 nikkel, molybdeen - - 
    
grondwater    
Pb 7 barium - - 
Pb 13 nikkel, barium - - 
Pb 19 nikkel, zink, barium - - 
Pb 27 nikkel, zink, barium - - 

                - : analytisch geen verontreiniging aangetoond 
 
 
4.3 Toetsingscriteria en interpretatie van de analyseresultaten  
De analyseresultaten van de baggerspecie zijn getoetst aan het Besluit Bodemkwaliteit. In de normstel-
ling voor het verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen is rekening gehouden met de 
landbouwfunctie die deze percelen vaak hebben. De bovengrens voor de kwaliteit van baggerspecie 
die mag worden verspreid is gebaseerd op de zogenaamde msPAF toets (meer stoffen Potentieel Aan-
getaste Fractie van lagere organismen). Daarnaast mag de kwaliteit van de baggerspecie de interven-
tiewaarden voor droge bodems niet overschrijden. De msPAF toets is een methode om ecologische ri-
sico’s te bepalen. Voor metalen moet de msPAF lager zijn dan 50% en voor organische stoffen lager 
dan 20%.  
 
Voor het verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen gelden de volgende voorwaarden:  

- voor onderhoudsspecie waarvan de kwaliteit voldoet aan de Maximale Waarden voor versprei-
den van baggerspecie over het aangrenzende perceel geldt de ontvangstplicht; 

- de baggerspecie mag tot aan de perceelsgrens worden verspreidt; 
- er hoeft niet te worden getoetst aan de kwaliteit van de ontvangende bodem; 
- de verspreiding over aangrenzende percelen hoeft niet te worden gemeld. 
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Voor de volledige toetsing wordt verwezen naar bijlage 3. De analysecertificaten zijn opgenomen in 
bijlage 4. Een overzicht van de resultaten is weergegeven in tabel 6.  

Tabel 8  Overzicht resultaten  
mengmonsters toepassing op  

landbodem 
toepassing op 
waterbodem 

verspreiden aangrenzend 
perceel 

MM1 klasse industrie altijd toepasbaar verspreidbaar 
  
 
4.4 Bespreking resultaten grond, grondwater en baggerspecie 
Verkennend bodemonderzoek 
Bovengrond 
Het zintuiglijk sterk puinhoudende separate bovengrondmonster 05 (0,00 - 0,30) is analytisch licht 
verontreinigd met zink, kwik en lood. 
 
Mengmonster MM1 van de bovengrond, bestaande uit de zintuiglijk licht puinhoudende deelmonsters 
04, 06, 08, 13 en 16 (0,00 - 0,50), is analytisch licht verontreinigd met koper, kwik en lood. 
 
Mengmonsters MM2 van de bovengrond, bestaande uit de zintuiglijk niet verontreinigde deelmonsters 
01, 07, 14, 18, 22 en 27 (0,00 - 0,50), is analytisch licht verontreinigd met koper, kwik en lood. 
 
Ondergrond 
Mengmonster MM3 van de ondergrond, bestaande uit de zintuiglijk niet verontreinigde deelmonsters 
03, 07, 08 en 13 (0,50 - 1,00), is analytisch niet verontreinigd met de geanalyseerde parameters. 
 
Mengmonster MM4 van de ondergrond, bestaande uit de zintuiglijk niet verontreinigde deelmonsters 
19, 22 en 27 (0,50 - 1,00), is analytisch licht verontreinigd met nikkel en molybdeen. 
 
Grondwater 
Het grondwater afkomstig uit peilbuis Pb 7 is analytisch licht verontreinigd met barium. Het grondwa-
ter afkomstig uit peilbuis Pb 13 is analytisch licht verontreinigd met nikkel en barium. Het grondwater 
afkomstig uit peilbuis Pb 19 is analytisch licht verontreinigd met nikkel, zink en barium. Het grondwa-
ter afkomstig uit peilbuis Pb 27 is analytisch licht verontreinigd met nikkel, zink en barium.  
 
Verkennend waterbodemonderzoek 
Voor de toepassing op landbodem (anders dan op het aangrenzende perceel) valt de baggerspecie 
(SMM1) in klasse Industrie. Het mengmonster is met name verontreinigd met nikkel.   
 
Voor toepassing op waterbodem (regionale wateren, zoet oppervlaktewater) valt de baggerspecie in 
klasse AW Bagger en is altijd toepasbaar. 
 
Uit de toetsing msPAF blijkt dat de msPAF organisch en metalen onder de gestelde norm (Maximale 
Waarden) vallen. Dit houdt in dat de baggerspecie wel op het aangrenzende perceel kan worden ver-
spreidt. 
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4.5 Veiligheidsklasse  
Op basis van de analyseresultaten van de grond is, met behulp van de rekentool (T&F klasse 4.0) van 
de CROW, de indicatieve veiligheidsklasse bepaald. Deze is niet beoordeeld door een Middelbaar of 
Hoger veiligheidskundige. De definitieve T&F klasse bepaling dient ten behoeve van de uitvoerings-
fase door de aannemer als onderdeel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan definitief te worden op-
gesteld en te worden geautoriseerd door een Middelbaar of Hoger veiligheidskundige (milieu hygi-
ënist). 
 
Gelet op de aard van de verontreinigingen is er sprake van blootstellings- en/of explosierisico's. Bij de 
werkzaamheden is ten aanzien van de toxiciteit de basisklasse en geen brandbaarheidsklasse van toe-
passing. Indien men meer zekerheid wenst ten aanzien van de veiligheidklasse wordt aanbevolen om, 
vooraf aan de uitvoering van werkzaamheden, overleg te voeren met een veiligheidskundige. 
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5. Evaluatie 

 

5.1 Algemeen 
De heer M. van Nuland van AM verzocht aan milieuadviesbureau BMA Milieu B.V. een (water)ver-
kennend bodemonderzoek conform NEN 5720 en 5740 te verrichten op een locatie gelegen aan de 
Zwethof te Zoeterwoude. De regionale ligging en een overzicht van de onderzoekslocatie zijn weerge-
geven in respectievelijk bijlage 1 en 2. 
 
Aanleiding tot het uitvoeren van het verkennend (water)bodemonderzoek is de toekomstige ontwikke-
ling van de locatie voor woningbouw waarbij delen van een watergang worden gedempt. Doel van het 
verkennend (water)bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de (wa-
ter)bodem. 
 
De werkzaamheden uit onderhavig onderzoek zijn door BMA Milieu B.V. uitgevoerd onder het pro-
cescertificaat ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek’ BRL SIKB 2000 en bijbehorend pro-
tocol 2001 ‘het plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 
grondmonsters en waterpassen’, protocol 2002 ‘het nemen van grondwatermonsters’ en protocol 2003 
‘veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek’.  
 
 
5.2 Conclusies en aanbevelingen 
Verkennend bodemonderzoek 
Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de opgestelde hypothese ‘onver-
dacht’ formeel niet juist is. Ter plaatse zijn in de grond en in het grondwater overschrijdingen van de 
achtergrond- en streefwaarde vastgesteld. Het criterium voor nader bodemonderzoek is niet overschre-
den. Voor de lichte verontreinigingen behoeft geen nader onderzoek te worden aanbevolen.  
 
In verband met het plaatselijk aantreffen van bijmengingen met puin in de bovengrond dient de locatie 
in beginsel verdacht te worden beschouwd voor asbest. Uit de onlangs uitgevoerde partijkeuring bo-
vengrond, kenmerk: PKG.2016.0312.1, d.d. 30 januari 2016, uitgevoerd door BMA Milieu B.V. blijkt 
dat de bovengrond niet is verontreinigd met asbest (niet waarneembaar en analytisch aangetroffen). De 
grond wordt als niet asbesthoudend beschouwd en derhalve is geen onderzoek naar asbest (conform de 
NEN 5707) uitgevoerd. 
 
Ons inziens vormen de resultaten van dit onderzoek milieuhygiënisch gezien geen belemmering voor 
de toekomstige ontwikkeling van de locatie voor woningbouw. De beslissing voor het afgeven van 
vergunningen wordt genomen door het bevoegd gezag, Omgevingsdienst West-Holland (uitvoerings-
dienst milieutaken voor onder andere gemeente Zoeterwoude). 
 
Verkennend waterbodemonderzoek  
Voor de toepassing op landbodem (anders dan op het aangrenzende perceel) valt de baggerspecie 
(SMM1) in klasse Industrie. Voor toepassing op waterbodem (regionale wateren, zoet oppervlaktewa-
ter) valt de baggerspecie in klasse AW Bagger.  De baggerspecie is geschikt om op het aangrenzende 
perceel te worden verspreidt. 

 
Indien er aanwijzingen zijn dat sinds de monstername wijzigingen (een andere klasse) in de kwaliteit 
van de te verwijderen baggerspecie zijn opgetreden dient eerder herbemonsterd te worden. Vooraf-
gaand aan de werkzaamheden wordt aanbevolen de hoeveelheid baggerspecie door de aannemer te la-
ten bepalen.  
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Algemeen 
Aanbevolen wordt onderhavige rapportage af te stemmen met Omgevingsdienst West-Holland (uit-
voeringsdienst milieutaken voor o.a. gemeente Zoeterwoude). 
 
Op het zuidelijke deel van de onderzoekslocatie is een puinverharding aanwezig. De puinverharding 
bevat (op basis van het verkennend bodemonderzoek, kenmerk: AT05263, oktober 2005, uitgevoerd 
door AT Milieu Advies B.V) mogelijk asbesthoudende materialen. Geadviseerd wordt het verhar-
dingsmateriaal te onderzoeken op asbest. 
 
De mogelijk bij bouwactiviteiten vrijkomende of aan te voeren grond is voor hergebruik onderhevig 
aan wettelijke bepalingen (Besluit Bodemkwaliteit). De gemeente waar de grond wordt toegepast is in 
dergelijke gevallen het bevoegd gezag.  
 
 

functie naam handtekening versie 

projectleider M. van der Knaap  
 

definitief 
controle / vrijgave H. van Malsen  
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Bijlage 2 
 
Locatie en boringen 
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Bijlage 3 
 
Toetsing analyseresultaten  
 



Toetsdatum: 30 januari 2017 11:25BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

640623Certificaten

2016.0312-Zwethof te ZoeterwoudeProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

5 (0,00 - 0,50) 05 (0-30)Monsteromschrijving

0375540Monsterreferentie

Lutum/Humus

1016.6% (m/m ds)Organische stof

2511.5% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@60.960.9%droogrest

Metalen ICP-AES

@14077mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.390.41mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-8.85.1mg/kg dskobalt (Co)

19011540-3430mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.153.2 AW(WO)0.470.42mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

530290503.0 AW(WO)150140mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2113mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.7 AW(IND)240190mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-4575mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.021< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.0840.14mg/kg dsfenantreen

0.0300.05mg/kg dsanthraceen

0.0960.16mg/kg dsfluoranteen

0.0420.07mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.0600.1mg/kg dschryseen

0.0420.07mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.0480.08mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.0540.09mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.0480.08mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.530.88mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00042< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00042< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.00042< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.00042< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.00042< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.00042< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.00042< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.00300.005mg/kg dssom PCBs (7)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM1 04 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 13 (0-50) 16 (0-50)Monsteromschrijving

0375541Monsterreferentie

Lutum/Humus

1010.3% (m/m ds)Organische stof

2511.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@65.565.5%droogrest
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Metalen ICP-AES

@11064mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.320.28mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-8.14.7mg/kg dskobalt (Co)

190115401.5 AW(IND)5946mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.156.7 AW(IND)1.00.85mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

530290503.6 AW(WO)180150mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2113mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-12085mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-9093mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.034< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.034< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.034< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.034< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.034< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.034< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.034< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.034< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.034< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.034< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.340.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00068< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00068< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.00068< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.00068< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.00068< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.00068< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.00068< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.00480.005mg/kg dssom PCBs (7)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM2 01 (0-50) 07 (0-50) 14 (0-50) 18 (0-50) 22 (0-50) 27 (0-50)Monsteromschrijving

0375542Monsterreferentie

Lutum/Humus

1013.6% (m/m ds)Organische stof

2512.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@62.062%droogrest

Metalen ICP-AES

@13075mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.260.26mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-8.35mg/kg dskobalt (Co)

190115401.1 AW(WO)4336mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.155.1 AW(WO)0.760.67mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

530290502.5 AW(WO)120110mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2516mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-9976mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-3649mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Pagina 2 van 4



Pagina 3 van 4

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.026< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.026< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.026< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.026< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.026< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.026< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.026< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.026< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.026< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.026< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.260.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00051< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00051< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.00051< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.00051< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.00051< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.00051< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.00051< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.00360.005mg/kg dssom PCBs (7)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM3 03 (50-100) 07 (50-100) 08 (50-100) 13 (50-100)Monsteromschrijving

0375543Monsterreferentie

Lutum/Humus

1012.9% (m/m ds)Organische stof

2522.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@47.747.7%droogrest

Metalen ICP-AES

@8477mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.13< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-9.48.6mg/kg dskobalt (Co)

19011540-8.38.3mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.060.06mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-1414mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-3330mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-5856mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-140180mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.027< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.027< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.027< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.027< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.027< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.027< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.027< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.027< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.027< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.027< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.270.35mg/kg dssom PAK (10)
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Polychloorbifenylen

< 0.00054< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00054< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.00054< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.00054< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.00054< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.00054< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.00054< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.00380.005mg/kg dssom PCBs (7)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM4 19 (50-100) 22 (50-100) 27 (50-100)Monsteromschrijving

0375544Monsterreferentie

Lutum/Humus

1036.4% (m/m ds)Organische stof

2524.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@31.031%droogrest

Metalen ICP-AES

@250240mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.08< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-9.29mg/kg dskobalt (Co)

19011540-1319mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.140.16mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-3546mg/kg dslood (Pb)

19095.751.51.3 AW(WO)1.91.9mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.5351.0 AW(WO)3635mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-7089mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-67200mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.016< 0.07mg/kg dsnaftaleen

0.016< 0.07mg/kg dsfenantreen

0.016< 0.07mg/kg dsanthraceen

0.016< 0.07mg/kg dsfluoranteen

0.016< 0.07mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.016< 0.07mg/kg dschryseen

0.016< 0.07mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.016< 0.07mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.016< 0.07mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.016< 0.07mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.160.49mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00023< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00023< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.00023< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.00023< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.00023< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.00023< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.00023< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.00160.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)
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Toetsdatum: 30 januari 2017 11:35BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

642244Certificaten

2016.0312-Zwethof te ZoeterwoudeProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

07-7-1 07 (100-200)Monsteromschrijving

0475616Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5503.6 S180µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-6.5µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) niet vluchtig

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-10µg/lnikkel (Ni)

800432.565-27µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen
(vinylchloride)

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan
(bromoform)

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 0475616:

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

13-13-1 13 (100-200)Monsteromschrijving

0475617Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5502.6 S130µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-9.7µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) niet vluchtig

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

7545151.1 S16µg/lnikkel (Ni)

800432.565-48µg/lzink (Zn)
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Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen
(vinylchloride)

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan
(bromoform)

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 0475617:

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

19-19-1 19 (100-200)Monsteromschrijving

0475618Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5502.6 S130µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-12µg/lkobalt (Co)

754515-5µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) niet vluchtig

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

7545151.3 S20µg/lnikkel (Ni)

800432.5651.8 S120µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen
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Vluchtige chlooralifaten

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen
(vinylchloride)

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan
(bromoform)

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 0475618:

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

27-27-1 27 (100-200)Monsteromschrijving

0475619Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5505.4 S270µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-14µg/lkobalt (Co)

754515-2.1µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) niet vluchtig

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

7545151.4 S21µg/lnikkel (Ni)

800432.5652.0 S130µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen
(vinylchloride)

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan
(bromoform)
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Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 0475619:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S
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Toetsdatum: 30 januari 2017 11:30BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

642116Certificaten

2016.0312-Zwethof te ZoeterwoudeProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

SMM1 S01 (9-30) S02 (10-40) S03 (12-40) S04 (13-45) S05 (13-60) S06 (16-60) S07 (17-
60) S08 (20-50) S09 (17-50) S10 (20-55)

Monsteromschrijving

0475234Monsterreferentie

Lutum/Humus

1011.0% (m/m ds)Organische stof

254.3% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@22073mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.17< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515WO165.6mg/kg dskobalt (Co)

1905440-1812mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15WO0.170.13mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050-3829mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935IND4217mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-12069mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-120130mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.038< 0.06mg/kg dsnaftaleen

0.0550.06mg/kg dsfenantreen

0.038< 0.06mg/kg dsanthraceen

0.150.16mg/kg dsfluoranteen

0.0730.08mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.110.12mg/kg dschryseen

0.0550.06mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.0730.08mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.0730.08mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.0730.08mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.730.8mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00064< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00064< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.000910.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.00064< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.000910.001mg/kg dsPCB - 138

0.000910.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.00064< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-0.00530.006mg/kg dssom PCBs (7)

Klasse industrieToetsoordeel monster 0475234:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

IndustrieIND

WonenWO
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Toetsdatum: 30 januari 2017 11:31BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.3 - Beoordeling kwaliteit van  bagger en ontvangende bodem bij
toepassing in een oppervlaktewaterlichaam

Toetsing

642116Certificaten

2016.0312-Zwethof te ZoeterwoudeProject

MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

SMM1 S01 (9-30) S02 (10-40) S03 (12-40) S04 (13-45) S05 (13-60) S06 (16-60) S07 (17-
60) S08 (20-50) S09 (17-50) S10 (20-55)

Monsteromschrijving

0475234Monsterreferentie

Lutum/Humus

1011.0% (m/m ds)Organische stof

254.3% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@22073mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6-< 0.17< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

2402515A165.6mg/kg dskobalt (Co)

1909640-1812mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15A0.170.13mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

58013850-3829mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035A4217mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140-12069mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190-120130mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.038< 0.06mg/kg dsnaftaleen

0.0550.06mg/kg dsfenantreen

0.038< 0.06mg/kg dsanthraceen

0.150.16mg/kg dsfluoranteen

0.0730.08mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.110.12mg/kg dschryseen

0.0550.06mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.0730.08mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.0730.08mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.0730.08mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5-0.730.8mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015-< 0.00064< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002-< 0.00064< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015-0.000910.001mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045-< 0.00064< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004-0.000910.001mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035-0.000910.001mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025-< 0.00064< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02-0.00530.006mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 0475234:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

Maximale waarde kwaliteitsklasse AA
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Toetsdatum: 30 januari 2017 11:32BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.5 - Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een
aangrenzend perceel (landbodem)

Toetsing

642116Certificaten

2016.0312-Zwethof te ZoeterwoudeProject

MWversprIT.OordeelPAF %Gestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

SMM1 S01 (9-30) S02 (10-40) S03 (12-40) S04 (13-45) S05 (13-60) S06 (16-60) S07 (17-
60) S08 (20-50) S09 (17-50) S10 (20-55)

Monsteromschrijving

0475234Monsterreferentie

Lutum/Humus

1011.0% (m/m ds)Organische stof

254.3% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

0.022073mg/kg dsbarium (Ba)

7.513V0.0< 0.17< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1900.0165.6mg/kg dskobalt (Co)

1900.01812mg/kg dskoper (Cu)

360.00.170.13mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

5300.03829mg/kg dslood (Pb)

1900.0< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1000.04217mg/kg dsnikkel (Ni)

7200.012069mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

30005000V120130mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.0020.038< 0.06mg/kg dsnaftaleen

0.0030.0550.06mg/kg dsfenantreen

0.0010.038< 0.06mg/kg dsanthraceen

0.0030.150.16mg/kg dsfluoranteen

0.00.0730.08mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.0010.110.12mg/kg dschryseen

0.00.0550.06mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.0010.0730.08mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.0010.0730.08mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.0020.0730.08mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

400.730.8mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0< 0.00064< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0< 0.00064< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.00.000910.001mg/kg dsPCB - 101

0.0< 0.00064< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00.000910.001mg/kg dsPCB - 138

0.00.000910.001mg/kg dsPCB - 153

0.0< 0.00064< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.00530.006mg/kg dssom PCBs (7)

Meersoorten potentiëel aangetaste fractie (msPAF)

50V0%msPaf metalen

20V0.473%msPaf organisch

VerspreidbaarToetsoordeel monster 0475234:

Legenda

VerspreidbaarV
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BMA Milieu B.V.    

 
 
 

Bijlage 4 
 
Analysecertificaten 



BMA Milieu
T.a.v. de heer M.B.P. van der Knaap
Zuidweg 75
2671 MP NAALDWIJK

Uw kenmerk : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Ons kenmerk : Project 640623
Validatieref. : 640623_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : SJRT-NLDI-GCTY-UDBG
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 5 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 20 januari 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 60,9 65,5 62,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 16,6 10,3 13,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 11,5 11,4 12,2

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 77 64 75
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,41 0,28 0,26
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,1 4,7 5,0
S koper (Cu) mg/kg ds 30 46 36
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,42 0,85 0,67
S lood (Pb) mg/kg ds 140 150 110
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 13 13 16
S zink (Zn) mg/kg ds 190 85 76

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 75 93 49

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,14 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,16 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,07 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,10 < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,07 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,08 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,09 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,08 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,88 0,35 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 640623
Project omschrijving : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Opdrachtgever : BMA Milieu

Monsterreferenties
0375540 = 5 (0,00 - 0,50) 05 (0-30)
0375541 = MM1 04 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 13 (0-50) 16 (0-50)
0375542 = MM2 01 (0-50) 07 (0-50) 14 (0-50) 18 (0-50) 22 (0-50) 27 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/01/2017 16/01/2017 16/01/2017
Ontvangstdatum opdracht : 16/01/2017 16/01/2017 16/01/2017
Startdatum : 16/01/2017 16/01/2017 16/01/2017
Monstercode : 0375540 0375541 0375542
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: SJRT-NLDI-GCTY-UDBG Ref.: 640623_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 47,7 31,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 12,9 36,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 22,3 24,2

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 77 240
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 8,6 9,0
S koper (Cu) mg/kg ds 8,3 19
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,06 0,16
S lood (Pb) mg/kg ds 14 46
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 1,9
S nikkel (Ni) mg/kg ds 30 35
S zink (Zn) mg/kg ds 56 89

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 180 200

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,07
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,07
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,07
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,07
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,07
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,07
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,07
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,07
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,07
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,07

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,49

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 640623
Project omschrijving : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Opdrachtgever : BMA Milieu

Monsterreferenties
0375543 = MM3 03 (50-100) 07 (50-100) 08 (50-100) 13 (50-100)
0375544 = MM4 19 (50-100) 22 (50-100) 27 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/01/2017 16/01/2017
Ontvangstdatum opdracht : 16/01/2017 16/01/2017
Startdatum : 16/01/2017 16/01/2017
Monstercode : 0375543 0375544
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: SJRT-NLDI-GCTY-UDBG Ref.: 640623_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : MM4 19 (50-100) 22 (50-100) 27 (50-100)
Monstercode : 0375544

Opmerking(en) bij resultaten:
naftaleen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
fenantreen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
anthraceen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
fluoranteen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
benzo(a)antraceen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chryseen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
benzo(k)fluoranteen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
benzo(a)pyreen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
benzo(ghi)peryleen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
indeno(1,2,3-cd)pyreen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PAK (10): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 640623
Project omschrijving : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Opdrachtgever : BMA Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SJRT-NLDI-GCTY-UDBG Ref.: 640623_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0375540
Project omschrijving : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Uw referentie : 5 (0,00 - 0,50) 05 (0-30)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 5 %
2) fractie C19 - C29 38 %
3) fractie C29 - C35 55 %
4) fractie C35 -< C40 3 %

minerale olie gehalte: 75 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SJRT-NLDI-GCTY-UDBG Ref.: 640623_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0375541
Project omschrijving : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Uw referentie : MM1 04 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 13 (0-50) 16 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 5 %
2) fractie C19 - C29 22 %
3) fractie C29 - C35 51 %
4) fractie C35 -< C40 21 %

minerale olie gehalte: 93 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SJRT-NLDI-GCTY-UDBG Ref.: 640623_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0375542
Project omschrijving : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Uw referentie : MM2 01 (0-50) 07 (0-50) 14 (0-50) 18 (0-50) 22 (0-50) 27 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 5 %
2) fractie C19 - C29 31 %
3) fractie C29 - C35 63 %
4) fractie C35 -< C40 2 %

minerale olie gehalte: 49 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SJRT-NLDI-GCTY-UDBG Ref.: 640623_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0375543
Project omschrijving : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Uw referentie : MM3 03 (50-100) 07 (50-100) 08 (50-100) 13 (50-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 36 %
3) fractie C29 - C35 61 %
4) fractie C35 -< C40 2 %

minerale olie gehalte: 180 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SJRT-NLDI-GCTY-UDBG Ref.: 640623_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0375544
Project omschrijving : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Uw referentie : MM4 19 (50-100) 22 (50-100) 27 (50-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 3 %
2) fractie C19 - C29 24 %
3) fractie C29 - C35 71 %
4) fractie C35 -< C40 2 %

minerale olie gehalte: 200 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SJRT-NLDI-GCTY-UDBG Ref.: 640623_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 640623
Project omschrijving : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Opdrachtgever : BMA Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SJRT-NLDI-GCTY-UDBG Ref.: 640623_certificaat_v1



BMA Milieu
T.a.v. de heer M.B.P. van der Knaap
Zuidweg 75
2671 MP NAALDWIJK

Uw kenmerk : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Ons kenmerk : Project 642244
Validatieref. : 642244_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : EHDQ-SYYO-XEYT-YYWQ
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 4 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 25 januari 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 180 130 130
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 6,5 9,7 12
S koper (Cu) µg/l < 2 < 2 5,0
S Kwik (Hg) niet vluchtig µg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2 < 2 < 2
S nikkel (Ni) µg/l 10 16 20
S zink (Zn) µg/l 27 48 120

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4 0,4 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 642244
Project omschrijving : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Opdrachtgever : BMA Milieu

Monsterreferenties
0475616 = 07-7-1 07 (100-200)
0475617 = 13-13-1 13 (100-200)
0475618 = 19-19-1 19 (100-200)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017
Ontvangstdatum opdracht : 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017
Startdatum : 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017
Monstercode : 0475616 0475617 0475618
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: EHDQ-SYYO-XEYT-YYWQ Ref.: 642244_certificaat_v1



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 270
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 14
S koper (Cu) µg/l 2,1
S Kwik (Hg) niet vluchtig µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l 21
S zink (Zn) µg/l 130

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S o-xyleen µg/l < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 642244
Project omschrijving : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Opdrachtgever : BMA Milieu

Monsterreferenties
0475619 = 27-27-1 27 (100-200)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/01/2017
Ontvangstdatum opdracht : 23/01/2017
Startdatum : 23/01/2017
Monstercode : 0475619
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: EHDQ-SYYO-XEYT-YYWQ Ref.: 642244_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 642244
Project omschrijving : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Opdrachtgever : BMA Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EHDQ-SYYO-XEYT-YYWQ Ref.: 642244_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0475616
Project omschrijving : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Uw referentie : 07-7-1 07 (100-200)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EHDQ-SYYO-XEYT-YYWQ Ref.: 642244_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0475617
Project omschrijving : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Uw referentie : 13-13-1 13 (100-200)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 2 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EHDQ-SYYO-XEYT-YYWQ Ref.: 642244_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0475618
Project omschrijving : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Uw referentie : 19-19-1 19 (100-200)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 3 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EHDQ-SYYO-XEYT-YYWQ Ref.: 642244_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0475619
Project omschrijving : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Uw referentie : 27-27-1 27 (100-200)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 4 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EHDQ-SYYO-XEYT-YYWQ Ref.: 642244_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) niet vluchtig : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 642244
Project omschrijving : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Opdrachtgever : BMA Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EHDQ-SYYO-XEYT-YYWQ Ref.: 642244_certificaat_v1



BMA Milieu
T.a.v. de heer M.B.P. van der Knaap
Zuidweg 75
2671 MP NAALDWIJK

Uw kenmerk : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Ons kenmerk : Project 642116
Validatieref. : 642116_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ZRPX-ZKLQ-OXTE-CWXZ
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 27 januari 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S delen > 2 mm (visueel) % < 10
S gewicht artefact g n.v.t.
S zeven veldvochtig (< 2 mm) n.v.t.
S soort artefact geen
S voorbew. NEN5719 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S indamprest % (m/m) 35,7
Q gloeirest van slib % (m/m ds) 88,7
Q gloeiverlies van slib % (m/m ds) 11,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 11,0
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 4,3

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 73
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,6
S koper (Cu) mg/kg ds 12
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,13
S lood (Pb) mg/kg ds 29
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 17
S zink (Zn) mg/kg ds 69

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 130

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,06
S fenantreen mg/kg ds 0,06
S anthraceen mg/kg ds < 0,06
S fluoranteen mg/kg ds 0,16
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,08
S chryseen mg/kg ds 0,12
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,06
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,08
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,08
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,08

S som PAK (10) mg/kg ds 0,80

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,001
S PCB -153 mg/kg ds 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 642116
Project omschrijving : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Opdrachtgever : BMA Milieu

Monsterreferenties
0475234 = SMM1 S01 (9-30) S02 (10-40) S03 (12-40) S04 (13-45) S05 (13-60) S06 (16-60) S07 (17-60) S08 (20-50) S09 (17-50) S10 (20-55)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/01/2017
Ontvangstdatum opdracht : 23/01/2017
Startdatum : 23/01/2017
Monstercode : 0475234
Matrix : Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: ZRPX-ZKLQ-OXTE-CWXZ Ref.: 642116_certificaat_v1



S som PCBs (7) mg/kg ds 0,006

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 642116
Project omschrijving : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Opdrachtgever : BMA Milieu

Monsterreferenties
0475234 = SMM1 S01 (9-30) S02 (10-40) S03 (12-40) S04 (13-45) S05 (13-60) S06 (16-60) S07 (17-60) S08 (20-50) S09 (17-50) S10 (20-55)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/01/2017
Ontvangstdatum opdracht : 23/01/2017
Startdatum : 23/01/2017
Monstercode : 0475234
Matrix : Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: ZRPX-ZKLQ-OXTE-CWXZ Ref.: 642116_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : SMM1 S01 (9-30) S02 (10-40) S03 (12-40) S04 (13-45) S05 (13-60) S06 (16-60) S07
(17-60) S08 (20-50) S09 (17-50) S10 (20-55)

Monstercode : 0475234

Opmerking bij het monster: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.

Opmerking(en) bij resultaten:
naftaleen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
anthraceen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
som PAK (10): - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 642116
Project omschrijving : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Opdrachtgever : BMA Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZRPX-ZKLQ-OXTE-CWXZ Ref.: 642116_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0475234
Project omschrijving : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Uw referentie : SMM1 S01 (9-30) S02 (10-40) S03 (12-40) S04 (13-45) S05 (13-60) S06 (16-60) S07 (17-60)

S08 (20-50) S09 (17-50) S10 (20-55)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 9 %
2) fractie C19 - C29 31 %
3) fractie C29 - C35 52 %
4) fractie C35 -< C40 8 %

minerale olie gehalte: 130 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZRPX-ZKLQ-OXTE-CWXZ Ref.: 642116_certificaat_v1



Analysemethoden in Waterbodem (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Voorbew. NEN5719 : Conform AS3000 en NEN 5719
Indamprest : Conform AS3210 prestatieblad 1
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3210 prestatieblad 2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3210 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3210 prestatieblad 6
PAKs : Conform AS3210 prestatieblad 5
PCBs : Conform AS3210 prestatieblad 7

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Gloeirest van slib : Eigen methode; gebaseerd op NEN 5754, NEN-EN 12879
Gloeiverlies van slib : Eigen methode; gebaseerd op NEN 5754, NEN-EN 12879

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 642116
Project omschrijving : 2016.0312-Zwethof te Zoeterwoude
Opdrachtgever : BMA Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand



Projectcode: 2016.0312

Projectnaam: Zwethof te Zoeterwoude

Boring: 01
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 02
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 03
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

100

150

200

A

B

C

D

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak siltig, zwak zandig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, matig siltig, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-150

Klei, matig zandig, matig siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 04
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
zwak baksteenhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: 2016.0312

Projectnaam: Zwethof te Zoeterwoude

Boring: 05
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

A

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
sterk puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, Gestaakt op 
verharding

-30

Boring: 06
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
zwak puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 07
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

100

150

200

A

B

C

D

E

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
zwak zandig, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
zwak veenhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
matig zandig, zwak veenhoudend, 
donkergrijs, Edelmanboor

-130

Klei, matig zandig, matig siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 08
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

100

150

200

A

B

C

D

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
zwak puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, matig humeus, zwak siltig, 
zwak veenhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-150

Klei, matig zandig, sterk siltig, 
zwak veenhoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-200



Projectcode: 2016.0312

Projectnaam: Zwethof te Zoeterwoude

Boring: 09
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
zwak zandig, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 10
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
zwak zandig, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 11
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
zwak zandig, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 12
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

100

150

200

A

B

C

D

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
zwak zandig, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, matig siltig, 
zwak humeus, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-100

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
zwak zandig, sterk veenhoudend, 
donker, Edelmanboor

-150

Klei, sterk siltig, zwak zandig, 
matig veenhoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-200



Projectcode: 2016.0312

Projectnaam: Zwethof te Zoeterwoude

Boring: 13
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

100

150

200

A

B

C

D

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
zwak zandig, zwak puinhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Klei, matig humeus, zwak siltig, 
zwak zandig, donkergrijs, 
Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, matig siltig, 
zwak veenhoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-150

Klei, sterk siltig, zwak zandig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 14
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 15
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
zwak puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 16
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
zwak baksteenhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: 2016.0312

Projectnaam: Zwethof te Zoeterwoude

Boring: 17
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Klei, zwak zandig, sterk humeus, 
zwak siltig, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 18
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 19
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

100

150

200

A

B

C

D

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Klei, sterk siltig, zwak zandig, zwak 
veenhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor

-100

Klei, sterk siltig, matig zandig, 
zwak veenhoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 20
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: 2016.0312

Projectnaam: Zwethof te Zoeterwoude

Boring: 21
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 22
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

100

150

200

A

B

C

D

0

Klei, zwak zandig, sterk humeus, 
zwak siltig, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, matig siltig, 
matig humeus, zwak 
veenhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Klei, sterk siltig, matig zandig, 
zwak veenhoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-150

Klei, sterk siltig, matig zandig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 23
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 24
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
zwak zandig, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50



Projectcode: 2016.0312

Projectnaam: Zwethof te Zoeterwoude

Boring: 25
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 26
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
zwak zandig, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 27
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

100

150

200

A

B

C

D

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
zwak zandig, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, zwak zandig, 
matig humeus, zwak 
veenhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor

-100

Klei, sterk siltig, matig zandig, 
zwak veenhoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 28
Datum: 16-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Klei, sterk humeus, zwak siltig, 
zwak zandig, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50



Projectcode: 2016.0312
Projectnaam: Zwethof te Zoeterwoude

Boring: S01
Datum: 19-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Waterkolom
-9

Slib, matig vast, donker zwartgrijs, 
Zuigerboor

-30

Klei, matig zandig, matig siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

-50

Boring: S02
Datum: 19-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Waterkolom
-10

Slib, matig vast, donker zwartgrijs, 
Zuigerboor

-40

Klei, matig zandig, matig siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

-60

Boring: S03
Datum: 19-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Waterkolom
-12

Slib, matig vast, donker zwartgrijs, 
Zuigerboor

-40

Klei, matig zandig, matig siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

-60

Boring: S04
Datum: 19-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Waterkolom

-13

Slib, matig vast, donker zwartgrijs, 
Zuigerboor

-45

Klei, matig zandig, matig siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

-60

Boring: S05
Datum: 19-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Waterkolom

-13

Slib, matig vast, donker zwartgrijs, 
Zuigerboor

-60

Klei, matig zandig, matig siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

-80

Boring: S06
Datum: 19-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Waterkolom

-16

Slib, matig vast, donker zwartgrijs, 
Zuigerboor

-60

Klei, matig zandig, matig siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

-80

Boring: S07
Datum: 19-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Waterkolom

-17

Slib, matig vast, donker zwartgrijs, 
Zuigerboor

-60

Klei, matig zandig, matig siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

-80

Boring: S08
Datum: 19-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Waterkolom

-20

Slib, matig vast, donker zwartgrijs, 
Zuigerboor

-50

Klei, matig zandig, matig siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

-80



Projectcode: 2016.0312
Projectnaam: Zwethof te Zoeterwoude

Boring: S09
Datum: 19-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Waterkolom

-17

Slib, matig vast, donker zwartgrijs, 
Zuigerboor

-50

Klei, matig zandig, matig siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

-80

Boring: S10
Datum: 19-01-2017

Boormeester: J. D. de Zeeuw
0

50

A

0

Waterkolom

-20

Slib, matig vast, donker zwartgrijs, 
Zuigerboor

-55

Klei, matig zandig, matig siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

-80
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Bijlage 7 
 
Historische informatie  



Bodemrapportage
 Project Zwethof (Zuidbuurtseweg ongenummerd) te Zoeterwoude

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 94191        Y 458468 meter

Legenda

Bodemlocaties Wegen

Onderzoeksrapporten Water

Historisch bodembestand Afscheiding

Kadaster Geselecteerd perceel

Bebouwing
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Toelichting op de verstrekte informatie

 
De Omgevingsdienst West-Holland beheert van haar werkgebied een database met bodemgegevens
afkomstig van deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Deze bodemgegevens worden
toegankelijk gemaakt met behulp van een bodeminformatiesysteem (bis).  
In deze rapportage zijn de bij de Omgevingsdienst bekende gegevens over de bodemkwaliteit van het
geselecteerde adres of perceel en de directe omgeving daarvan verwerkt.   
Hieronder volgt een toelichting op de opbouw van het rapport en de weergegeven informatie. Heeft u vragen
naar aanleiding van dit rapport en/of behoefte aan advies? Neem dan contact op met de heer P. van Valen
van ons Bodem informatie punt via 071-4083276 of BIP@odwh.nl

Opbouw van deze rapportage

De rapportage komt als volgt tot stand. Op basis van een geografische analyse wordt het bevraagde adres
of perceel gecontroleerd op de aanwezigheid van een bodemlocatie contour. Is deze aanwezig op het
perceel, of in de nabijheid hiervan, dan wordt de aanwezige informatie van het geselecteerde perceel
getoond in onderstaande volgorde: 

Overzicht bodemlocatie(s) 
Gegevens bodemlocatie(s) 
Statusoverzicht bodemlocatie 
Rapportinformatie 
Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 
Activiteiten uit Historisch bodembestand 
Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten 

 
Naast de geografische analyse van het geselecteerde perceel wordt ook in een buffer van 25 meter rond het
perceel gekeken of er bodemlocaties aanwezig zijn. Als er geen gegevens van het bevraagde perceel bekend
zijn dan kan het zijn dat er alleen gegevens van bodemlocaties binnen het buffergebied van 25 meter
worden getoond.

Welke informatie wordt getoond?

De getoonde gegevens bestaan uit informatie over de bodemkwaliteit per locatie of perceel. Niet alle
bodemgegevens bij de Omgevingsdienst. Alleen bodeminformatie die bij ons is aangeleverd in het kader van
een bouwaanvraag, aankoop of verkoop, sanering van een ondergrondse olietank en/of
bodemverontreiniging wordt in deze rapportage opgenomen.  
 
Onderstaande gegevens worden, indien aanwezig, getoond in het rapport: 

algemene bodemkwaliteit van een perceel 
historische informatie met betrekking tot bronnen van mogelijke bodemverontreiniging 
aanwezigheid van ondergrondse tanks op een perceel 
eventueel openstaande vervolgactie per perceel in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) 

Actualiteit getoonde bodemgegevens

De bodemgegevens worden door de Omgevingsdienst minimaal één per week geactualiseerd zodat
eventuele tussentijdse ingevoerde wijzigingen worden meegenomen. Bij grote wijzigingen kan de
updatefrequentie worden ingekort om de inhoud van het rapport zo actueel mogelijk te laten zijn. 

Toelichting op getoonde informatie

Overzicht bodemlocatie 
Op dit kaartje wordt het bevraagde perceel getoond met de buffer van 25 meter.  
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Gegevens bodemlocatie 
Hier worden gegevens getoond van de bodemlocatie zoals deze in het bodeminformatiesysteem bij de
omgevingsdienst bekend zijn. De bodemlocatie is bij ons bekend onder zowel de adresgegevens als een
locatiecode die altijd begint met ‘AA’. De locatiecode is een handige en unieke zoekingang in ons systeem bij
vragen over deze locatie.  
 
Statusoverzicht bodemlocatie 
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting van de belangrijkste statusvelden op locatieniveau gegeven:

Status laatste rapport: datum van het laatst uitgevoerde onderzoek op de locatie.  
Beoordeling verontreiniging: de mate van verontreiniging. 
Vervolgactie (Wbb): de vervolgactie van de locatie voor het bevoegd gezag. 
Besluit status: de conclusie van het besluit als er door het bevoegd gezag een beschikking over het geval
van bodemverontreiniging is afgegeven. 
Datum besluit: datum van bovengenoemd besluit. 
Bevoegd gezag Wbb: bij welke instantie de bevoegdheid in het kader van de Wbb ligt . 
Bepaalde risico’s: als er bij een verontreiniging risico’s zijn vastgesteld wordt hier weergegeven welke
risico’s dat zijn. 
Asbeststatus: de status van asbest in/op de bodem van de locatie. 

 

Rapportinformatie 
In dit hoofdstuk worden de eventueel uitgevoerde onderzoeken op een bodemlocatie samengevat
weergegeven:

Datum rapport: datum van het rapport. 
Onderzoeksstatus: in welke fase van bodemonderzoek het onderzoek zich bevindt. 
Aanleiding: wat de aanleiding voor het bodemonderzoek is. 
Auteur: welk onderzoeksbureau/adviesbureau het onderzoek heeft gerapporteerd. 
Rapportnummer: kenmerk van de rapportage. 

 

Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 
Hier worden eventueel bodembedreigende activiteiten afkomstig uit het Historisch bodembestand (Hbb)
en/of het bodemonderzoek vermeld.

Gebruik: omschrijving van de bodembedreigende activiteit. 
Van/Tot: start- en eindjaar, indien bekend, van de bodembedreigende activiteit(en). 
Voldoende onderzocht: is de specifieke bodembedreigende activiteit voldoende onderzocht bij het
bodemonderzoek? 

 

Activiteiten uit Hbb 
Het Hbb is een bestand waarin alle bodembedreigende activiteiten afkomstig uit oude gemeentearchieven,
Hinderwetvergunningen, luchtfoto’s e.d. zijn vastgelegd. Dit statische bestand vormt de basis voor het
inschatten van mogelijke verontreinigingsrisico’s van de bodem op een locatie.

Gebruik: omschrijving bodembedreigende activiteit. 
Bedrijfsnaam: naam van het bedrijf waar de activiteit(en) plaatsvonden. 
Vindplaats dossier: archiefbron van de activiteit (bijvoorbeeld KvK, Hw voor Hinderwet). 
Adres: straat, huisnummer en plaats van het (voormalig) bedrijf en/of bodembedreigende activiteit 

 

Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten 
Hier worden activiteiten weergegeven van locaties waarvan de Omgevingsdienst geen onderzoekgegevens
heeft, maar die de locatie verdacht maken van bodemverontreiniging.
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Informatie over geselecteerd gebied

  Overzicht bodemlocaties 

  Gegevens bodemlocaties 

 Zuidhof (riooltrace) 

  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

Locatie code Naam
onderzoeksterrein

Straat Nummer Postcode Plaats

AA063800069 Zuidhof (riooltrace) ZUIDHOF ZOETERWOUDE

AA063800085 Zuidbuurtseweg 49a Zuidbuurtseweg 49 A 2381LG ZOETERWOUDE

AA063800315 Zuidbuurtseweg 34 Zuidbuurtseweg 34 2381LG ZOETERWOUDE

AA063800184 Zuidbuurtseweg 46 + 47 ZUIDBUURTSEWEG 47 2381LG ZOETERWOUDE

AA063800278 Zuidhof 33 Zuidhof 33 2381LR ZOETERWOUDE

AA063800340 Zuidbuurtseweg 22b Zuidbuurtseweg 22 B 2381LC ZOETERWOUDE

AA063800409 Zuidbuurtseweg eo Zuidbuurtseweg ZOETERWOUDE

AA063800351 Blankaartweg 2
(Swetterhage)

Blankaartweg 2 2381AD ZOETERWOUDE

AA063800762 HBB: his_code:
A30HN011753

ZOETERWOUDE

AA063800763 HBB: his_code:
A30HN011754

ZOETERWOUDE

AA063800578 HBB: BEMMELEN H VAN;
Zuidhof 37

Zuidhof 37 2381LR ZOETERWOUDE

AA063800194 Zuidbuurtseweg nabij 34 Zuidbuurtseweg 34 nabi 2381LG ZOETERWOUDE

AA063800438 Zuidbuurtseweg 41-44 Zuidbuurtseweg 23 2381LC ZOETERWOUDE

Locatie code AA063800069

Naam onderzoeksterrein Zuidhof (riooltrace)

Straat ZUIDHOF

Nummer

Postcode

Plaats ZOETERWOUDE

Status laatste rapport

Beoordeling verontreiniging Potentieel Ernstig en Urgent

Vervolgactie (Wbb) uitvoeren NO

Besluit status

Datum besluit

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus
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 - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

 Zuidbuurtseweg 49a 

  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

Datum
rapport

Onderzoekstatus Aanleiding Auteur Rapportnummer

02-05-2001 Bouwstoffenbesluit Civieltechnisch De Straat b01a0123.r01.doc

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

erfverharding (niet gespecificeerd) Onbekend Heden

ophooglaag met puin en/of bouw- en sloopafval Onbekend Heden

Gebruik Bedrijfsnaam Vindplaats
dossier

Straat Nr. Plaats

transportbedrijf ONDERWATER, W.J. KVK: LEIDEN Zuidbuurtseweg 29 ZOETERWOUDE

Locatie code AA063800085

Naam onderzoeksterrein Zuidbuurtseweg 49a

Straat Zuidbuurtseweg

Nummer 49 A

Postcode 2381LG

Plaats ZOETERWOUDE

Status laatste rapport Onderzoek op aard

Beoordeling verontreiniging Niet ernstig

Vervolgactie (Wbb) voldoende onderzocht

Besluit status

Datum besluit

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus Niet onderzocht

Datum
rapport

Onderzoekstatus Aanleiding Auteur Rapportnummer

02-04-2010 Verkennend onderzoek NEN
5740

Bouwvergunning Hoste 10067MOZ

01-10-1994 Verkennend onderzoek NVN
5740

BOOT Lexmond 94.6188/PV

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht
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  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

 Zuidbuurtseweg 34 

  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

 Zuidbuurtseweg 46 + 47 

ophooglaag met puin en/of bouw- en sloopafval Onbekend Onbekend Ja

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Locatie code AA063800315

Naam onderzoeksterrein Zuidbuurtseweg 34

Straat Zuidbuurtseweg

Nummer 34

Postcode 2381LG

Plaats ZOETERWOUDE

Status laatste rapport Onderzoek op aard

Beoordeling verontreiniging Onverdacht/Niet verontreinigd

Vervolgactie (Wbb) voldoende onderzocht

Besluit status

Datum besluit

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus

Datum
rapport

Onderzoekstatus Aanleiding Auteur Rapportnummer

31-01-2008 Verkennend onderzoek NEN
5740

Bouwvergunning IDDS 07129564/RHA/rap
1

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

onverdachte activiteit Onbekend Heden Ja

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Locatie code AA063800184

Naam onderzoeksterrein Zuidbuurtseweg 46 + 47

Straat ZUIDBUURTSEWEG

Nummer 47

Postcode 2381LG
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  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

 Zuidhof 33 

  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

Plaats ZOETERWOUDE

Status laatste rapport Onderzoek omvang/EUT

Beoordeling verontreiniging Ernstig, niet urgent

Vervolgactie (Wbb) opstellen SP

Besluit status

Datum besluit 24-12-2008

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus Onverdacht op basis preHO

Datum
rapport

Onderzoekstatus Aanleiding Auteur Rapportnummer

08-10-2004 Nader onderzoek Voorgaand Kuiper en Burger PB04155/B01

01-09-2001 Saneringsplan Lexmond 01.22579

01-05-2000 Verkennend onderzoek NEN
5740

Lexmond 00.20552/EVS

01-05-2000 Nader onderzoek Lexmond 00.20682/DK

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

ophooglaag (niet gespecificeerd) Onbekend Heden

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Locatie code AA063800278

Naam onderzoeksterrein Zuidhof 33

Straat Zuidhof

Nummer 33

Postcode 2381LR

Plaats ZOETERWOUDE

Status laatste rapport

Beoordeling verontreiniging Niet ernstig

Vervolgactie (Wbb) voldoende onderzocht

Besluit status

Datum besluit

(c) 2011 Omgevingsdienst West-Holland, Bodem Informatie Punt (BIP) - Pagina 9 van 24 - 10-01-2017



  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

 Zuidbuurtseweg 22b 

  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

hbo-tank (ondergronds) Onbekend Heden Ja

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Locatie code AA063800340

Naam onderzoeksterrein Zuidbuurtseweg 22b

Straat Zuidbuurtseweg

Nummer 22 B

Postcode 2381LC

Plaats ZOETERWOUDE

Status laatste rapport Onderzoek op aard

Beoordeling verontreiniging Potentieel Ernstig

Vervolgactie (Wbb) uitvoeren NO

Besluit status Vervolg op termijn

Datum besluit 19-04-2007

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus Verdacht op basis van UBI-code/asbestsignaleringskaart/ander

Datum
rapport

Onderzoekstatus Aanleiding Auteur Rapportnummer

22-05-2000 Verkennend onderzoek NVN
5740

Landsdekkend CBB 2038121

14-01-2000 Historisch onderzoek Landsdekkend Arcadis 110401/WA0/081/0
00367

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht
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  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

 Zuidbuurtseweg eo 

  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

meelindustrie Onbekend Heden Ja

aardappelgroothandel Onbekend Heden Ja

onverdachte activiteit Onbekend Heden Ja

Gebruik Bedrijfsnaam Vindplaats
dossier

Straat Nr. Plaats

onverdachte activiteit G.A.N. van den Akker Zuidbuurtseweg 22 B ZOETERWOUDE

Locatie code AA063800409

Naam onderzoeksterrein Zuidbuurtseweg eo

Straat Zuidbuurtseweg

Nummer

Postcode

Plaats ZOETERWOUDE

Status laatste rapport SE gereed

Beoordeling verontreiniging Potentieel Ernstig

Vervolgactie (Wbb) opstellen SP

Besluit status beschikking BUS saneringsevaluatie

Datum besluit 10-06-2013

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus Onverdacht op basis preHO

Datum
rapport

Onderzoekstatus Aanleiding Auteur Rapportnummer

11-04-2013 Meldingsformulier BUS
evaluatieverslag

Civieltechnisch Oranjewoud

27-11-2012 Meldingsformulier BUS
saneringsplan

Voorgaand Oranjewoud 250857-51

21-11-2012 Verkennend onderzoek NEN
5740

Civieltechnisch Oranjewoud 250857-51

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

ophooglaag met puin en/of bouw- en sloopafval Onbekend Heden Ja

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar
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Blankaartweg 2 (Swetterhage) 

  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

 HBB: his_code: A30HN011753 

Locatie code AA063800351

Naam onderzoeksterrein Blankaartweg 2 (Swetterhage)

Straat Blankaartweg

Nummer 2

Postcode 2381AD

Plaats ZOETERWOUDE

Status laatste rapport Onderzoek op aard

Beoordeling verontreiniging Niet ernstig

Vervolgactie (Wbb) voldoende onderzocht

Besluit status

Datum besluit

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus Niet onderzocht

Datum
rapport

Onderzoekstatus Aanleiding Auteur Rapportnummer

17-07-2013 Verkennend onderzoek NEN
5740

Bouwvergunning Grontmij projectnummer
264230

25-06-2012 Verkennend onderzoek NEN
5740

Omgevingsvergunning Grondslag 11543

15-03-2012 Verkennend onderzoek NEN
5740

Civieltechnisch Grontmij GM-0052232,
revisie D1

15-01-2007 Verkennend onderzoek NEN
5740

bestemmingswijziging, VINEX,
locatieontwikkeling

Grondslag 11543

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

onverdachte activiteit Onbekend Heden Ja

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Locatie code AA063800762

Naam onderzoeksterrein HBB: his_code: A30HN011753

Straat

Nummer

Postcode
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  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

 HBB: his_code: A30HN011754 

  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

Plaats ZOETERWOUDE

Status laatste rapport

Beoordeling verontreiniging Potentieel Ernstig

Vervolgactie (Wbb) Uitvoeren historisch onderzoek

Besluit status

Datum besluit

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

demping met puin en/of bouw- en sloopafval Onbekend Heden Onbekend

Gebruik Bedrijfsnaam Vindplaats
dossier

Straat Nr. Plaats

demping met puin en/of
bouw- en sloopafval

Locatie code AA063800763

Naam onderzoeksterrein HBB: his_code: A30HN011754

Straat

Nummer

Postcode

Plaats ZOETERWOUDE

Status laatste rapport

Beoordeling verontreiniging Potentieel Ernstig

Vervolgactie (Wbb) Uitvoeren historisch onderzoek

Besluit status

Datum besluit

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus
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 - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

 HBB: BEMMELEN H VAN; Zuidhof 37 

  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

demping met puin en/of bouw- en sloopafval Onbekend Heden Onbekend

Gebruik Bedrijfsnaam Vindplaats
dossier

Straat Nr. Plaats

demping met puin en/of
bouw- en sloopafval

Locatie code AA063800578

Naam onderzoeksterrein HBB: BEMMELEN H VAN; Zuidhof 37

Straat Zuidhof

Nummer 37

Postcode 2381LR

Plaats ZOETERWOUDE

Status laatste rapport

Beoordeling verontreiniging Onverdacht/Niet verontreinigd

Vervolgactie (Wbb) voldoende onderzocht

Besluit status

Datum besluit

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

sierplanten- en sierstruikenkwekerij 1967 1970 Onbekend

Gebruik Bedrijfsnaam Vindplaats
dossier

Straat Nr. Plaats

sierplanten- en BEMMELEN H VAN ARA: KVK Zuidhof 37 ZOETERWOUDE
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 Zuidbuurtseweg nabij 34 

  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

 Zuidbuurtseweg 41-44 

sierstruikenkwekerij LEIDEN

Locatie code AA063800194

Naam onderzoeksterrein Zuidbuurtseweg nabij 34

Straat Zuidbuurtseweg

Nummer 34 nabi

Postcode 2381LG

Plaats ZOETERWOUDE

Status laatste rapport Onderzoek op aard

Beoordeling verontreiniging Potentieel Ernstig

Vervolgactie (Wbb) uitvoeren NO

Besluit status

Datum besluit

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus

Datum
rapport

Onderzoekstatus Aanleiding Auteur Rapportnummer

01-10-2005 Verkennend onderzoek NEN
5740

Transactie AT05263

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

demping (niet gespecificeerd) Onbekend Heden

Gebruik Bedrijfsnaam Vindplaats
dossier

Straat Nr. Plaats

demping (niet
gespecificeerd)

demping met puin en/of
bouw- en sloopafval

Locatie code AA063800438

Naam onderzoeksterrein Zuidbuurtseweg 41-44

Straat Zuidbuurtseweg

Nummer 23
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  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

  Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten 

Postcode 2381LC

Plaats ZOETERWOUDE

Status laatste rapport SP rapport

Beoordeling verontreiniging Potentieel Ernstig

Vervolgactie (Wbb) starten sanering

Besluit status BUS-melding correct aangeleverd

Datum besluit 26-10-2015

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus Niet onderzocht

Datum
rapport

Onderzoekstatus Aanleiding Auteur Rapportnummer

20-10-2015 Meldingsformulier BUS
saneringsplan

Civieltechnisch Antea

12-10-2015 Meldingsformulier BUS
saneringsplan

Civieltechnisch Antea

27-08-2015 Verkennend onderzoek NEN
5740

Civieltechnisch Antea 404882-02

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar
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Topografie
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 94191        Y 458468
Buffer: 25 meter

  

Bebouwing Afscheiding

Wegen Perceelgrenzen

Water Geselecteerd gebied
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GBKN
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 94191        Y 458468
Buffer: 25 meter

  

Bebouwing Afscheiding

Wegen Geselecteerd gebied

Water
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Kadaster
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 94191        Y 458468
Buffer: 25 meter

  

Perceelgrenzen Geselecteerd gebied
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Verklaring vaktermen

 
Achtergrondwaarde (AW 2000) 
Norm waaronder sprake is van schone grond. Overschrijding van deze waarde (AW2000) leidt tot licht
verontreinigde grond. De Achtergrondwaarde varieert met de bodemverontreinigende stof en de
bodemsoort.  
 
Aanvullend onderzoek 
Een beperkt onderzoek, dat meestal volgt op een verkennend of oriënterend onderzoek. Het heeft meestal
tot doel aanvullende informatie te vergaren, zodat een nader onderzoek niet meer nodig is.  
 
Asbestonderzoek NEN 5707 
De NEN 5707 beschrijft hoe onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem uitgevoerd wordt.  
 
Asbestonderzoek NEN 5897 
De NEN 5897 beschrijft hoe onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in puinhoudende bodem uitgevoerd
wordt.  
 
Beschikking 
Een beschikking is een officieel overheidsbesluit. Voor het grondgebied van de Omgevingsdienst West-
Holland (ODWH) is de omgevingsdienst het bevoegd gezag dat beschikkingen in het kader van de Wet
bodembescherming afgeeft. Indien een vermoeden bestaat of al duidelijk is dat een geval van ernstige
bodemverontreiniging aanwezig is, kan de verontreiniging worden gemeld bij de ODWH. Deze zal, indien
voldoende gegevens aanwezig zijn, een beschikking afgeven. Hierin staat wat de ernst en risico’s van de
verontreiniging zijn en of sanering in het kader van de Wet bodembescherming noodzakelijk is. De ODWH
geeft ook haar goedkeuring – middels het nemen van beschikkingen –  over plannen om de bodem te
saneren. Een geval van ernstige bodemverontreiniging mag meestal alleen gesaneerd worden volgens een
saneringsplan dat met een beschikking is goedgekeurd. De uitzondering hierop geldt voor eenvoudige
standaard bodemsaneringen waarbij de mogelijkheid bestaat om te saneren op basis van een melding in het
kader van het Besluit Uniforme Saneringen (de zogenaamde BUS-melding). Tot slot geeft de ODWH ook
beschikkingen af over een uitgevoerde bodemsanering en eventueel nazorgplan, de zogenaamde evaluatie.
De beschikking geeft dan aan of de sanering afdoende is uitgevoerd, of er sprake is van een
restverontreiniging, of nazorgmaatregelen nodig zijn en of er gebruiksbeperkingen gelden.  
 
Besluit Opslag Ondergrondse Tanks (BOOT) 
Dit Besluit gaf regels voor de opslag van olieproduct of brandstof in ondergrondse tanks. Hieronder viel ook
de plicht tot het uitvoeren van bodemonderzoek bij in gebruik zijnde, ondergrondse tankinstallaties. Deze
regelgeving is in 2008 overgegaan in het ‘Activiteitenbesluit’.  
 
Bodemonderzoek 
Een bodemonderzoek wordt uitgevoerd om te kunnen bepalen of de bodem verontreinigd geraakt is met
schadelijke stoffen. Soms zijn meerdere bodemonderzoeken nodig om de soort verontreiniging, de
concentraties en de omvang van de verontreiniging te bepalen. Er zijn verschillende soorten
bodemonderzoek, afhankelijk van het specifieke doel.  
 
Bodem sanering bedrijven (BSB-operatie) 
Onderzoek uitgevoerd in het kader van de BSB-operatie.  
 
Bodemsanering 
Door grond te ontgraven, ter plekke te reinigen of te isoleren kan een geval van bodemverontreiniging
gesaneerd worden. Een locatie is succesvol gesaneerd zodra de bodemkwaliteit geen belemmering meer
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vormt voor het voorgenomen gebruik van de locatie, het zogenaamde ‘functiegericht saneren’. Dit wil dus
niet zeggen dat de bodem ter plaatse volledig is schoongemaakt.   
 
Bodemverontreiniging 
De bodem is verontreinigd als een van de in de NEN 5740 genoemde stoffen, in concentraties boven de
achtergrondwaarde/streefwaarde in de grond of het grondwater (bodem) aanwezig zijn.  
 
BSB-operatie 
In 1993 werd het Besluit ‘Verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen’ ingevoerd. Veel bedrijven werden
hierdoor verplicht de bodemkwaliteit van hun bedrijfsterrein in beeld te brengen. De stichting ‘Bodem
Sanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen’ (BSB) heeft bedrijven hierbij geholpen door de mogelijkheid te
bieden gezamenlijk via de BSB-operatie aan die verplichting te voldoen. De stichting BSB is inmiddels
opgeheven.  
 
Geval van ernstige bodemverontreiniging 
Een geval van verontreiniging waarbij de bodem zodanig is verontreinigd, dat de functionele eigenschappen
die de bodem heeft voor mens, plant of dier, ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Er wordt
gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging als voor een stof meer dan 25 kubieke meter
grond of  
meer dan 100 kubieke meter met grondwater verzadigd bodemvolume boven de interventiewaarde
verontreinigd is. Voor asbest geldt dit volumecriterium niet. Boven een concentratie van 100 mg/kg in grond
is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging.  
 
Hbb 
Historisch bodembestand waarin historische gegevens uit verschillende archieven (gemeentearchieven, KvK,
Hinderwetvergunningen etc.) zijn opgenomen mbt bodembedreigende activiteiten.  
 
Historisch onderzoek (HO) 
Archiefonderzoek naar het vroegere gebruik van een locatie. Hiermee kan ingeschat worden of er een risico
is op bodemverontreiniging. Het historisch onderzoek maakt onderdeel uit van een vooronderzoek NEN
5725.  
 
Indicatief onderzoek 
Een verkennend bodemonderzoek beperkt van omvang en niet uitgevoerd volgens de onderzoeksrichtlijnen.  
 
Interventiewaarde (I) 
Norm waarboven sprake is van een sterke bodemverontreiniging. De interventiewaarde varieert met de
bodemverontreinigende stof en de bodemsoort.  
   
ISV-programmering 
De gemeente heeft vanaf 2000 bodemonderzoeken en bodemsaneringen uitgevoerd en gesubsidieerd met
gelden uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Per vijf jaar is een programma opgesteld.  
 
Licht verontreinigd 
De bodem is licht verontreinigd als voor een stof een bepaalde norm in de grond of het grondwater
overschreden wordt. Deze norm heet Streefwaarde (S). Tegenwoordig wordt voor grond de term
Achtergrondwaarde (A) gebruikt.  
 
Locatiecode 
Unieke code die in het bodeminformatiesysteem aan een locatie is gekoppeld.  
Deze code begint altijd met ‘AA’ en wordt daarna gevolgd door de gemeentecode en een uniek volgnummer.
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Matig verontreinigd 
Deze term wordt veel gebruikt door adviesbureau´s om aan te geven dat de concentratie van een stof in de
bodem de Tussenwaarde (T) overschrijdt (gemiddelde van Streefwaarde of Achtergrondwaarde en de
Interventiewaarde).   
 
Meldingsformulier BUS saneringsplan 
Standaard en eenvoudige saneringen kunnen op basis van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) middels
een standaardformulier gemeld worden bij het bevoegd gezag. Dit meldingsformulier vervangt het
saneringsplan.  
 
Meldingsformulier BUS evaluatieverslag 
De verslaglegging van een standaard sanering kan op basis van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS)
middels een standaardformulier ingediend worden bij het bevoegd gezag. Het formulier vervangt de
saneringsevaluatie.  
 
Monitoring 
Het periodiek meten van de grondwaterkwaliteit.  
 
Nader onderzoek (NO) 
Een vervolgonderzoek op een verkennend bodemonderzoek met als doel de aard, de mate (concentratie),
eventuele risico’s en omvang van de eerder aangetroffen verontreiniging vast te stellen. De gegevens van
het nader onderzoek zijn de basis voor de beoordeling van de ernst van de bodemverontreiniging en de
noodzaak voor een spoedige sanering.  
 
Nazorg 
Nazorg gaat om het zolang als nodig in stand houden van een situatie waarin onaanvaardbaar
milieuhygiënisch risico wordt voorkómen door ‘beheer’ en ‘beheersing’ na een bodemsanering. Hierbij kan
als voorbeeld worden gedacht aan het in stand houden van een leeflaag of periodieke
grondwatermonitoring.  
 
Nulsituatie-onderzoek 
Onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het verlenen van een milieuvergunning. De beginsituatie wordt
vastgelegd op de plekken waar volgens de milieuvergunning bodembedreigende activiteiten plaats gaan
vinden. Er wordt alleen gekeken naar de  
bodembedreigende stoffen die gebruikt gaan worden. Na beëindiging van de activiteiten wordt op dezelfde
wijze een eindsituatie-onderzoek uitgevoerd.  
 
Oriënterend onderzoek (OO) 
Een eerste onderzoek naar aanleiding van een vermoeden dat sprake is van bodemverontreiniging.  
 
PreHO 
Deze term wordt gebruikt voor beperkte historische informatie uit bijvoorbeeld archieflijsten. Het betreft
geen volwaardig historisch onderzoek (HO).  
 
Saneringsevaluatie 
Een beschrijving van de uitgevoerde sanering, het resultaat van de sanering en de eventueel te nemen
nazorgmaatregelen.  
 
Saneringsonderzoek (SO) 
Inventarisatie van de manieren waarop een verontreiniging gesaneerd kan worden. Het saneringsonderzoek
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beschrijft de milieuhygiënische, technische en financiële aspecten en de kwaliteit van de bodem die met de
op die manier uitgevoerde sanering kan worden bereikt. Het resultaat van het onderzoek is een voorstel
voor een keuzevariant voor de wijze van sanering.  
 
Saneringsplan (SP) 
Een plan waarin de gekozen saneringsmaatregelen zijn beschreven en de effecten die met de maatregelen
worden beoogd (het saneringsresultaat).  
 
Streefwaarde (S) 
Norm waaronder sprake is van schone grond. Boven de Streefwaarde is sprake van lichte verontreinigde
grond of grondwater.  
De streefwaarde varieert met de bodemverontreinigende stof en de bodemsoort. Voor grond is de
streefwaarde nu vervangen door de Achtergrondwaarde.  
 
Sterk verontreinigd 
De bodem is sterk verontreinigd als voor een stof de interventiewaarde (I) in de grond of het grondwater
overschreden wordt.  
 
Tussenwaarde (T) 
Het gemiddelde van de Streefwaarde (of Achtergrondwaarde) en de Interventiewaarde.  
 
Verkennend onderzoek NEN 5740 
De NEN 5740 beschrijft op welke wijze een verkennend onderzoek moet worden uitgevoerd. De norm biedt
de keuze uit diverse onderzoeksstrategieën, die gebruikt worden afhankelijk van de situatie.  
 
Verkennend onderzoek NVN 5740 
De NVN 5740 is de voorloper (voornorm) van de NEN 5740 en werd tot 1995 gebruikt.  
 
Vooronderzoek NEN 5725 
De NEN 5725 beschrijft op welke wijze een vooronderzoek bij een bodemonderzoek moet worden
uitgevoerd. Een vooronderzoek is een onderzoek naar het vroegere, huidige en toekomstige gebruik van een
locatie. Het onderzoek naar het vroegere gebruik wordt ook wel historisch onderzoek genoemd. Aan de hand
van het vooronderzoek wordt de strategie voor bodemkundig veldonderzoek bepaald. 

(c) 2011 Omgevingsdienst West-Holland, Bodem Informatie Punt (BIP) - Pagina 23 van 24 - 10-01-2017



Disclaimer

 
Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de informatie in dit rapport kan het zijn dat deze
mogelijk onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Niet alle tanks, bodemonderzoeken en (historische)
bodemactiviteiten zijn bij ons bekend. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien
van deze informatie. Wij benadrukken dat alleen een bodemonderzoek uitsluitsel kan geven over de
bodemkwaliteit. U helpt de Omgevingsdienst door eventuele fouten of gebreken aan ons te melden.

(c) 2011 Omgevingsdienst West-Holland, Bodem Informatie Punt (BIP) - Pagina 24 van 24 - 10-01-2017



1 / 3

Rapport Bodemloket

ZH063809175
Zuidbuurtseweg nabij 34

Datum: 19-12-2016

Legenda

Locatie

Beschikbaarheid 
gegevens

Voortgang onderzoek



2 / 3

ZH063809175 Zuidbuurtseweg nabij 34 

Inhoud

  
1   Algemeen
 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens
 1.8 Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Zuidbuurtseweg nabij 34

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: AA063800194

Locatiecode gemeentelijk BIS: ZH063809175

Adres: Zuidbuurtseweg 34nabi 2381LG ZOETERWOUDE

Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst West-Holland

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: uitvoeren NO.

Omschrijving: Er moet op de locatie een nader onderzoek worden 
uitgevoerd om de omvang en ernst van de 
vastgestelde verontreiniging te bepalen. De basis 
voor dit onderzoek is het 'Protocol Nader onderzoek 
deel 1' (Sdu, 1995) of de 'Richtlijn nader 
onderzoek' (Sdu, 1995).

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

demping (niet gespecificeerd) 
(900060)

onbekend onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

AT05263 2005-10-01

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum
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1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Omgevingsdienst West-Holland
Bodem Informatie Punt (BIP
Telefoonnummer: 071-4083100
E-mail: BIP@odwh.nl
Bodeminformatiemodule ODWH

  

1.8 Disclaimer
Dit rapport geeft de situatie weer zoals bekend op de datum van afdrukken. De getoonde 
informatie is afkomstig van provincies, omgevingsdiensten of gemeenten en wordt zonder 
tussenkomst van Rijkswaterstaat gepubliceerd. Inhoudelijke vragen over de getoonde 
bodeminformatie kunt u stellen aan de desbetreffende organisatie. 
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket.nl. Vragen over de werking van de website kunt 
u stellen via onze helpdesk: http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer.

http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer
http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer
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Rapport Bodemloket

ZH063809252
Blankaartweg 2 (Swetterhage)

Datum: 10-01-2017

Legenda

Locatie

Beschikbaarheid 
gegevens

Voortgang onderzoek
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ZH063809252 Blankaartweg 2 (Swetterhage) 

Inhoud

  
1   Algemeen
 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens
 1.8 Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Blankaartweg 2 (Swetterhage)

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: AA063800351

Locatiecode gemeentelijk BIS: ZH063809252

Adres: Blankaartweg 2 2381AD ZOETERWOUDE

Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst West-Holland

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

onverdachte activiteit (000000) onbekend onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

Grontmij projectnummer 264230 2013-07-17

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

Grondslag 11543 2012-06-25

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

Grontmij GM-0052232, revisie 
D1

2012-03-15

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

Grondslag 11543 2007-01-15

  

1.5 Besluiten
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Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Omgevingsdienst West-Holland
Bodem Informatie Punt (BIP
Telefoonnummer: 071-4083100
E-mail: BIP@odwh.nl
Bodeminformatiemodule ODWH

  

1.8 Disclaimer
Dit rapport geeft de situatie weer zoals bekend op de datum van afdrukken. De getoonde 
informatie is afkomstig van provincies, omgevingsdiensten of gemeenten en wordt zonder 
tussenkomst van Rijkswaterstaat gepubliceerd. Inhoudelijke vragen over de getoonde 
bodeminformatie kunt u stellen aan de desbetreffende organisatie. 
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket.nl. Vragen over de werking van de website kunt 
u stellen via onze helpdesk: http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer.

http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer
http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer
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Rapport Bodemloket

ZH063809081
Zuidhof (riooltrace)

Datum: 16-01-2017

Legenda

Locatie

Beschikbaarheid 
gegevens

Voortgang onderzoek
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ZH063809081 Zuidhof (riooltrace) 

Inhoud

  
1   Algemeen
 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens
 1.8 Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Zuidhof (riooltrace)

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: AA063800069

Locatiecode gemeentelijk BIS: ZH063809081

Adres: ZUIDHOF ZOETERWOUDE

Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst West-Holland

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: uitvoeren NO.

Omschrijving: Er moet op de locatie een nader onderzoek worden 
uitgevoerd om de omvang en ernst van de 
vastgestelde verontreiniging te bepalen. De basis 
voor dit onderzoek is het 'Protocol Nader onderzoek 
deel 1' (Sdu, 1995) of de 'Richtlijn nader 
onderzoek' (Sdu, 1995).

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

ophooglaag met puin en/of 
bouw- en sloopafval (900077)

onbekend onbekend

erfverharding (niet 
gespecificeerd) (900080)

onbekend onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Bouwstoffenbesluit De Straat b01a0123.r01.doc 2001-05-02

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum
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1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Omgevingsdienst West-Holland
Bodem Informatie Punt (BIP
Telefoonnummer: 071-4083100
E-mail: BIP@odwh.nl
Bodeminformatiemodule ODWH

  

1.8 Disclaimer
Dit rapport geeft de situatie weer zoals bekend op de datum van afdrukken. De getoonde 
informatie is afkomstig van provincies, omgevingsdiensten of gemeenten en wordt zonder 
tussenkomst van Rijkswaterstaat gepubliceerd. Inhoudelijke vragen over de getoonde 
bodeminformatie kunt u stellen aan de desbetreffende organisatie. 
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket.nl. Vragen over de werking van de website kunt 
u stellen via onze helpdesk: http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer.

http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer
http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer
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Bijlage 8 
 
Procescertificaat protocol 2001, 2002, 2003 en 2018 
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BMA Milieu B.V.    

 
 
 

Bijlage 9 
 
Functiescheiding  
 
 
  



 

 

 
 
De monsternemer van BMA Milieu B.V. 
 
de heer J. de Zeeuw 
 

 
 
verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de 
BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen, waarbij gebruik is gemaakt van interne functi
scheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt. 

  

van BMA Milieu B.V.  

dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van 
BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen, waarbij gebruik is gemaakt van interne functi
scheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt.  

BMA Milieu B.V.   

 
 

opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van 
BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen, waarbij gebruik is gemaakt van interne functie-

  



BMA Milieu B.V.    

 
 
 

 
 
De monsternemer van BMA Milieu B.V.  
 
de heer R. Barendrecht 

 
 
verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van 
BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen, waarbij gebruik is gemaakt van interne functie-
scheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt.   
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Bijlage 10 
 
Verklarende tekst toetsingscriteria en parameters 
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Toetsingscriteria 
 
 
Achtergrondwaarden:  
De achtergrondwaarden zijn bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor 
een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbron-
nen. Bij overschrijding van de achtergrondwaarde [AW2000] is sprake van een lichte verontreiniging in de 
grond. 
 
Streefwaarden: 
De streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Dit betekent dat de 
streefwaarden het niveau aangeven waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de functionele eigenschappen die de 
bodem voor mens, dier en plant heeft. Bij overschrijding van de streefwaarden [S] is sprake van een lichte ver-
ontreiniging in het grondwater. 
 
Tussenwaarde 
Wanneer deze waarde overschreden wordt voor een of meerdere stoffen gaat men er vanuit dat zich een risico 
van blootstelling aan mens of milieu zou kunnen voordoen met mogelijk schadelijke gevolgen. Dit houdt in dat 
een nader onderzoek in principe noodzakelijk is. Bij overschrijding van de 1/2 som achtergrond- en interventie-
waarden is er sprake van een matige verontreiniging in de grond. In het grondwater is sprake van een matige 
verontreiniging bij overschrijding van de 1/2 som streef- en interventiewaarden. De 1/2 som achtergrond-/streef- 
en interventiewaarde wordt ook wel de tussenwaarde [T] genoemd. 
 
Interventiewaarden: 
Bij overschrijding van de interventiewaarden [I] is het wenselijk een saneringsonderzoek met daaropvolgend een 
sanering uit te voeren. Immers de interventiewaarden bodemsanering geven het concentratieniveau voor grond 
en grondwater aan waarboven ernstige vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem 
heeft voor mens, plant of dier. Bij overschrijding van de interventiewaarden is er sprake van een sterke veront-
reiniging. Volgens het beleid is er sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging wanneer in minimaal 
25 m3 grond of 100 m3 grondwater voor ten minste één stof de gemiddelde concentratie hoger is dan de interven-
tiewaarde.  
 
De streef- en interventiewaarden in grond/sediment variëren met het bodemtype. Veel verontreinigende stoffen 
worden namelijk gebonden aan bodembestanddelen. Binding treedt met name op aan lutum [fractie < 2 m] en 
organisch stof [gloeiverlies als percentage van het totale drooggewicht]. De streef- en interventiewaarden in 
grond/sediment zijn afhankelijk gesteld van beide genoemde bodemparameters. Voor het op de onderhavige 
locatie aanwezige bodemtype zijn de toetsingswaarden berekend volgens de in bovengenoemde circulaire opge-
nomen formules. De toetsingswaarden voor grondwater zijn onafhankelijk gesteld van het bodemtype. 
 
Toelichting streefwaarden 
Bij het vaststellen van de streefwaarden is voor een aantal stoffen uitgegaan van achtergrondgehalten die van 
nature aanwezig zijn of die zijn veroorzaakt door diffuse verontreiniging via de atmosfeer. Hierbij zijn boven-
grenzen genomen van achtergrondgehalten die in natuurgebieden zijn gevonden. Voor andere stoffen zijn de 
streefwaarden berekend uitgaande van een verwaarloosbaar risico. Daarbij is rekening gehouden met milieuhy-
giënische randvoorwaarden vanuit andere beleidsterreinen [zoals drinkwater- en warenwetnormen]. De streef-
waarden zijn met name bij curatieve [bodemsanerende] en preventieve [bodembeschermende] maatregelen van 
belang. Voor deze beide soorten maatregelen geven de streefwaarden respectievelijk het uiteindelijk te bereiken 
en het te handhaven kwaliteitsniveau aan. 
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Toelichting interventiewaarden  
De interventiewaarden zijn gebaseerd op een uitgebreide RIVM-studie naar zowel humaantoxicologische [risico 
voor de mens] als ecotoxicologische risico's [risico voor planten- en dierenleven] van bodemverontreinigende 
stoffen. Deze waarden geven het concentratieniveau voor verontreinigingen aan, waarboven ernstige verminde-
ring dreigt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier. 
 
Blootstelling aan een verontreiniging kan via een groot aantal routes in verschillende mate plaatsvinden. Dit is 
afhankelijk van lokale factoren [bijv. het voorkomen van verhardingen] en bij de mens van het gedrag [bijv. 
consumptie van vis uit oppervlaktewater met verontreinigde waterbodem]. Voor de afleiding van de algemeen 
geldende interventiewaarden is uitgegaan van een "standaard" gedragspatroon, waarbij alle blootstellingsroutes 
een rol spelen. 
 
Gezien het bovenstaande is het mogelijk dat uit de toetsing blijkt dat er sprake is van een ernstig geval van bo-
demverontreiniging, zonder dat er bij het huidige gebruik een ontoelaatbaar risico aanwezig is. Dit is het geval 
als de blootstellingsroutes die tot dit risico aanleiding geven momenteel niet van toepassing zijn. Na de toetsing 
aan de interventiewaarden kan dan ook alleen worden aangegeven of er een saneringsnoodzaak is. De sane-
ringsurgentie is afhankelijk van de actuele risico's. 
 
 
Parameters 
 
Zware metalen; komen van nature in geringe hoeveelheden in de bodem voor, vrijwel altijd als verbinding. 
Verhoogde gehaltes aan zware metalen in grond en grondwater kunnen worden veroorzaakt door een groot scala 
aan activiteiten. Over het algemeen zijn zware metalen slecht uitloogbaar. 
 
Aromaten; worden veel gebruikt als oplosmiddel, het zijn meestal vrij vluchtige stoffen die vetten en vetachtige 
stoffen goed oplossen. Door de redelijke oplosbaarheid van vluchtige aromaten in water worden deze stoffen 
zowel in grond als grondwater aangetroffen. Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen en Xylenen komen voor in benzi-
ne en diesel. 
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen; PAK omvatten een groot aantal verbindingen die met name in 
teerprodukten worden aangetroffen, of bij verbranding van bijv. steenkool ontstaan.  
 
Alifatische chloorkoolwaterstoffen; worden veelal toegepast als oplosmiddel en als ontvettingsmiddel. Bekende 
voorbeelden hiervan zijn trichlooretheen (Tri) en tetrachlooretheen (Per). 
 
PCB’s; werden veelal toegepast als isolatie vloeistof in transformatoren en condensatoren, als hydraulische 
vloeistof, koelvloeistof, smeermiddel en weekmaker in kunststoffen en verder in verf, inkt, lak, kit en lijm.  
 
Minerale olie; de schadelijkheid van minerale olie is op zich niet groot, maar indien olie in grote hoeveelheden 
in de bodem aanwezig is, is een normaal bodemleven of plantengroei door zuurstofgebrek niet mogelijk. De 
eventuele toxiciteit wordt voornamelijk bepaald door de aanwezigheid van toxische nevenbestanddelen (aroma-
ten, fenolen en lood). Als gevolg van permeatie door kunststof waterleidingbuizen van polyethyleen kan minera-
le olie aanleiding geven tot verontreiniging van het drinkwater. 
 
 
 


	Bodemrapportage
	Inhoudsopgave
	Toelichting op de verstrekte informatie
	Opbouw van deze rapportage
	Welke informatie wordt getoond?
	Actualiteit getoonde bodemgegevens
	Toelichting op getoonde informatie

	Informatie over geselecteerd gebied
	 Overzicht bodemlocaties
	 Gegevens bodemlocaties
	Zuidhof (riooltrace)
	 - Statusoverzicht bodemlocatie
	

	 - Rapportinformatie
	 - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
	 - Activiteiten uit Historisch bodembestand

	Zuidbuurtseweg 49a
	 - Statusoverzicht bodemlocatie
	

	 - Rapportinformatie
	 - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
	 - Activiteiten uit Historisch bodembestand

	Zuidbuurtseweg 34
	 - Statusoverzicht bodemlocatie
	

	 - Rapportinformatie
	 - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
	 - Activiteiten uit Historisch bodembestand

	Zuidbuurtseweg 46 + 47
	 - Statusoverzicht bodemlocatie
	

	 - Rapportinformatie
	 - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
	 - Activiteiten uit Historisch bodembestand

	Zuidhof 33
	 - Statusoverzicht bodemlocatie
	

	 - Rapportinformatie
	 - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
	 - Activiteiten uit Historisch bodembestand

	Zuidbuurtseweg 22b
	 - Statusoverzicht bodemlocatie
	

	 - Rapportinformatie
	 - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
	 - Activiteiten uit Historisch bodembestand

	Zuidbuurtseweg eo
	 - Statusoverzicht bodemlocatie
	

	 - Rapportinformatie
	 - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
	 - Activiteiten uit Historisch bodembestand

	Blankaartweg 2 (Swetterhage)
	 - Statusoverzicht bodemlocatie
	

	 - Rapportinformatie
	 - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
	 - Activiteiten uit Historisch bodembestand

	HBB: his_code: A30HN011753
	 - Statusoverzicht bodemlocatie
	

	 - Rapportinformatie
	 - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
	 - Activiteiten uit Historisch bodembestand

	HBB: his_code: A30HN011754
	 - Statusoverzicht bodemlocatie
	

	 - Rapportinformatie
	 - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
	 - Activiteiten uit Historisch bodembestand

	HBB: BEMMELEN H VAN; Zuidhof 37
	 - Statusoverzicht bodemlocatie
	

	 - Rapportinformatie
	 - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
	 - Activiteiten uit Historisch bodembestand

	Zuidbuurtseweg nabij 34
	 - Statusoverzicht bodemlocatie
	

	 - Rapportinformatie
	 - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
	 - Activiteiten uit Historisch bodembestand

	Zuidbuurtseweg 41-44
	 - Statusoverzicht bodemlocatie
	

	 - Rapportinformatie
	 - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
	 - Activiteiten uit Historisch bodembestand


	 Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten

	Topografie
	GBKN
	Kadaster
	Verklaring vaktermen
	Disclaimer

