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Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5707 en NEN 5740 aan de Hessenweg 210 te Achterveld [M07.0024] 

1 INLEIDING 

Door de heer A. v. Rouwendaal is op 25 februari 2007 aan Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. 

opdracht verleend tot het instellen van een verkennend bodemonderzoek op de Hessenweg 210 te 

Achterveld (erf en stukje van omliggend grasland). De opdracht is op 25 april 2007 overgenomen en 

uitgebreid door de Alliantie Ontwikkeling (het overige omliggende grasland tot aan de Koningin

Julianaweg en de Modderbeek). De onderzochte locatie is kadastraal bekend als gemeente

Stoutenburg, sectie C, nummers 1736, 1808, 1809, 1810, 1814, 1840, 1847, 1848, 1849, 2055, 2057,

2133 en 2169. De locatieco rdinaten zijn X = 162,463 en Y = 460,584 [Bron: Dienst voor het kadaster

en de openbare registers]. Voor de ligging van de locatie wordt verwezen naar de omgevingskaart in de 

bijlagen.

Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is een voorgenomen onroerende zaaktransactie.

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is na te gaan of de bodem verontreinigende stoffen

bevat. Dit in zodanige concentraties, dat er belemmeringen kunnen ontstaan bij het gebruik van de 

bodem of dat er een potenti le bedreiging is voor de volksgezondheid en/of het milieu. 

De NEN 5707 (Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond,

mei 2003) en de NEN 5740 (Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, oktober 1999)

dienen als basis voor het uit te voeren verkennend bodemonderzoek. Uitvoering van vooronderzoek

conform de NVN 5725 (Bodem - Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend,

rend en nader onderzoek, oktober 1999) maakt onderdeel uit van het onderzoek.

In dit rapport zal achtereenvolgens worden ingegaan op het vooronderzoek, de verrichte

werkzaamheden en de resultaten van het onderzoek. Ten slotte worden conclusies getrokken en 

aanbevelingen gedaan.

Dit verkennend bodemonderzoek is niet gericht op de kwaliteitsbepaling van eventueel af te voeren

grond en vormt geen erkend bewijsmiddel in het kader van het Bouwstoffenbesluit.

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. beschikt over een gecertificeerd kwaliteitssysteem conform

NEN-EN-ISO 9001:2000. Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. is geen eigenaar is van de

onderzoekslocatie. Tussen Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. en de opdrachtgever bestaat geen 

relatie bestaat die strijdig is met de functiescheiding zoals omschreven in de BRL SIKB 2000. 

Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en

methoden en is tevens een momentopname. Be odemkwaliteit zal ook plaats

kunnen vinden na de uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken, aanvoer van 

grond van elders of door de verspreiding van een verontreiniging van elders via het grondwater.

Toekomstige activiteiten mogen geen negatieve invloed uitoefenen op de bodemkwaliteit.
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2 VOORONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vooronderzoek. Hierbij wordt aan de hand van een inventarisatie

van actuele en historische locatiegegevens, het toekomstig locatiegebruik en de geohydrologische

situatie een hypothese over de milieuh sche bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie opgesteld.

Bij het vooronderzoek is de NVN 5725 (Bodem - Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkenne rend en nader onderzoek, oktober 1999) als richtlijn gebruikt.

Het vooronderzoek heeft betrekking op de onderzoekslocatie en is uitgevoerd op . De 

gebruikte informatiebronnen betreffen: relevante bouwvergunningen, beschikbare milieuvergunningen,

gemeentelijk tankbestand, gemeentelijk bodeminformatiesysteem, visuele terreininspectie, TNO 

Grondwaterkaart, kadaste n opdrachtgever. De gemeentelijke bronnen zijn telefonisch 

geraadpleegd op 1 maart 2007.

2.1 Actuele situatie

De onderzoekslocatie aan de Hessenweg 210 in Achterveld heeft een oppervlakte van 261.41

omvat de percelen kadastraal bekend als gemeente Stoutenburg, sectie C, nummers 1736, 1808, 1809,

1810, 1814, 1840, 1847, 1848, 1849, 2055, 2057, 2133 en 2169. De locatieco rdinaten zijn X = 

162,463 en Y = 460,584. De percelen hebben geen aantekening inzake artikel 55 Wet 

bodembescherming. Dit betekent dat de percelen geen deel uitmaken van een geval van ernstige

bodemverontreiniging waarop door gedeputeerde staten is beschikt.

Op de locatie is melkveehouderij boerderij 'Rutte' gevestigd. De bebouwing bestaat uit de boerderij met 

een aantal schuren en een silo (zie ook tekening 1). Verder zijn een aantal voerkuilen aanwezig. De 

erfverharding bestaat voornamelijk uit klinkers en beton. Het onbebouwde deel van de 

onderzoekslocatie betreft grasland. Vanaf het erf lopen twee zandpaden in de richting van de 

verschillende percelen. Voor een indruk van de locatie wordt verwezen naar de 

Foto 1: Voorzijde boerderij Foto 2: Aanzicht vanuit het westen Foto 3: Schuur met asbestverdachte
golfplaten en bovengrondse tank
in lekbak met overkapping. 
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Foto 4: Bijgebouwtje met
asbestverdachte golfplaten. 

Foto 5: Enkele hopen puin achter 
schuur.

Foto 6: Zandpad richting weilanden.

Op 20 maart 2007 heeft een visuele terreininspectie plaatsgevonden. Tijdens de visuele terreininspectie

is opgemerkt dat zich achter de grootste schuur enkele hopen met ongebroken puin aanwezig zijn. 

Asbestverdacht materiaal is hierin niet waargenomen. Verder is een bovengrondse gasolietank

aanwezig ter plaatse van een betonnen put. De tank staat in een lekbak met overkapping. Op een 

aantal daken is asbestverdacht materiaal aanwezig, en in de schuur ten zuidoosten van het 

hoofdgebouw bevinden zich enkele kalverboxen met asbestverdacht plaatmateriaal. De met 

asbestverdacht materiaal verharde daken zijn in een zodanig goede staat dat hiervan geen nadelige

invloed op de sche bodemkwaliteit verwacht hoeft te worden. Dit geldt ook voor de

kalverboxen. Tijdens de visuele terreininspectie zijn verder geen bijzondere omstandigheden of

activiteiten waargenomen op de onderzoekslocatie.

De onderzoekslocatie bevindt zich net buiten de bebouwde kom ten zuiden van Achterveld. Op en 

rondom de onderzoekslocatie vinden voor zover bekend geen activiteiten plaats die de 

nische kwaliteit van de bodem van de onderzoekslocatie mogelijk ster eden.

2.2 Historie en toekomstig gebruik 

Voor zover bekend heeft de onderzoekslocatie altijd een agrarische functie gehad. In 1930 is - nadat de 

toenmalige boerderij door brand was verwoest - opnieuw opgebouwd. In latere jaren zijn de huidige

schuren, voerkuilen en tevens een mestbassin bijgebouwd.

Voor dit perceel zijn geen Hinderwetvergunningen opgenomen in het gemeentelijk archief. In 1994 is

voor het melkveebedrijf een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer afgegeven voor het 

houden van melkkoeien en jongvee en het handhaven van een mestbassin.

In het gemeentelijk tankbestand is een bovengrondse opslagtank opgenomen. Het gaat om een tank

voor gasolie. In het gemeentelijk tankbestand zijn geen ondergrondse opslagtanks opgenomen.

Voor zover bekend hebben op de onderzoekslocatie geen calamiteiten plaatsgevonden.

Op de onderzoekslocatie zijn voor zover bekend geen brandstoffen, chemicali f afval opgeslagen

en/of verbrand geweest. Over de aanwezigheid van oude riolen of gedempte sloten is niets bekend.
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Voor zover bekend heeft er nog niet eerder bodemonderzoek op de onderzoekslocatie plaa

In het bodeminformatiesysteem van de gemeente Leusden zijn geen bodemonderzoeken voor d

onderzoekslocatie vermeld.

tsgevonden.

e

De directe omgeving van de onderzoekslocatie had in het verleden een voornamelijk agrarische

odembelastende activiteiten hebben plaatsgevonden die een

sterke invloed kunnen hebben gehad op de bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie.

che situatie

t globaal op 4,5 m +NAP. Het eerste watervoerend pakket reikt overal tot aan 

het maaiveld en is opgebouwd uit matig fijne zanden van eolische oorsprong behorend tot de Formatie 

vindt zich 

tot

n gesteld worden, dat het grondwater van de hooggestuwde gebieden van de

ondwaterstroming is van oost naar west.

m ter plaatse van de bovengrondse olietank. Op basis van het 

vooronderzoek kan worden aangenomen, dat de m sche kwaliteit van de bodem van 

met minerale olie als gevolg van het gebruiken van de olietank. De 

Op basis van de historische informatie wordt geconcludeerd dat, met uitzondering van de 

bovengrondse gasolietank, ter plaatse van de onderzoekslocatie in het verleden geen mogelijk

bodembedreigende omstandigheden hebben plaatsgevonden.

bestemming. Op basis van de historische gegevens wordt geconcludeerd dat in de directe omgeving

van de onderzoekslocatie geen mogelijk b

Voor zover bekend blijft het huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de directe omgeving in de 

nabije toekomst vooralsnog ongewijzigd.

2.3 Geohydrologis

De onderzoekslocatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. Binnen een straal van 

1.000 meter bevinden zich voor zover bekend geen kwetsbare objecten met betrekking tot de 

grondwaterkwaliteit.

De onderzoekslocatie lig

van Twente. De dikte van het eerste watervoerend pakket bedraagt circa 15 meter. De transmissiviteit

van het eerste watervoerend pakket bedraagt circa 1 g. Het freatisch grondwater be

op circa 4 meter +NAP. 

De eerste scheidende laag is opgebouwd uit kleiige afzettingen van mariene oorsprong behorende

de Eemformatie. De eerste scheidende laag heeft een dikte van circa 7 meter. De verticale 

hydraulische weerstand van de eerste scheidende laag bedraagt circa 1.000 dagen.

In het algemeen ka

Veluwe naar de as van de Gelderse Vallei stroomt en dat over een belangrijk deel van dit traject 

voeding door infiltratie plaatsvindt. De regionale gr

2.4 Hypothese

Op basis van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie in deellocaties onderverdeeld. De hypothese

is in het navolgende per deellocatie omschreven. 

Deellocatie A: Bovengrondse opslagtank voor gasolie 

Deello ft de bode

deellocatie A mogelijk aangetast is
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hypothese voor deellocatie achte locatie met een plaatselijke bodembelasting m

een duidelijke verontreinigingske

et

Deellocatie B: Erf en grasland

t direct aangrenzende grasland. De oppervlakte van 

uidt

eellocatie C: Overig omliggend grasland

Deellocatie C betreft het overige grasland met een oppervlakte van circa 24 hectare. Op basis van het 

vooronderzoek kan worden aangenomen, dat de mili sche kwaliteit van de bodem niet of 

slechts in lichte mate aangetast is. De hypothese luid chte

Deellocatie B omvat het erf en een deel van he

bedraagt totaal circa 2 hectare. Op basis van het vooronderzoek kan worden aangenomen, dat de 

nische kwaliteit van de bodem niet of slechts in lichte mate aangetast is. De hypothese l

a

D

 6 



Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5707 en NEN 5740 aan de Hessenweg 210 te Achterveld [M07.0024] 

3 OPZET EN UITVOERING VAN HET VERKENNEND ONDERZOEK

In het navolgende worden de opzet en de uitvoering van het onderzoek behandeld. Daarbij wordt

ingegaan op de onderzoeksstrategie, het veldwerkprogramma en het laboratoriumonderzoek.

3.1 Onderzoeksstrategie

Bij het opstellen van de strategie voor het verkennend onderzoek zijn de NEN 5707 (Bodem - Inspectie,

monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond, mei 2003) en NEN 5740 (Bodem - 

Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek) als richtlijn gehanteerd. De onderzoeksstrategie is in 

het navolgende per deellocatie omschreven.

Deellocatie A: Bovengrondse opslagtank voor gasolie 

De hypothese voor deello chte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een 

duidelijke verontreinigings derzoek is uitgevoerd volgens onderzoeksstrategie VEP uit 

bijlage B.3 van de NEN 5740 (Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke

bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern).

Er heeft gerichte monstername plaatsgevonden om een eventuele verontreinigingskern aan te kunnen

tonen. De tank is geplaatst boven een betonnen giertank op een betonvloer. Als verdachte bodemlaag

wordt het bodemtraject tot 0,5 meter onder de verharding op enige afstand van de tank aangemerkt.

Het onderzoek heeft zich gericht op minerale olie en vluchtige aromaten.

Deellocatie B: Erf en grasland

De hypothese voor deello achte locatie'. Het onderzoek is uitgevoerd volgens

onderzoeksstrategie ONV uit bijlage B.1 van de NEN 5740 (Onderzoeksstrategie voor een grootschalig

onverdachte locatie) en de onderzoeksstrategie voor een kleinschalige onverdachte locatie uit de NEN 

).

De visuele inspectie van het maaiveld van de locatie op asbest is uitgevoerd overeenkomstig

de NEN 5707. Door de vegetatie (gras) en de aanwezige erfverharding is visuele inspectie op asbest

op grote delen van het terrein niet met voldoende inspectie-efficiency mogelijk. De inspectie is

toegespitst op de terreindelen (zandpaden) die wel visueel inspecteerbaar zijn. De inspecteerbare

delen van het maaiveld zijn ecteerd door inspectie in stroken van maximaal 1,5 meter, strook

voor strook in twee richtingen haaks op elkaar.

Uit oogpunt van onderzoeksefficiency en vanwege het ontbreken van asbestverdachte materialen op 

het maaiveld zijn de boringen in afwijking op de NEN 5707 benut als inspectiegat. Er heeft 

systematische monsterneming plaatsgevonden. Het onderzoek heeft zich gericht op de parameters uit 

het NEN 5740 pakket. 

Deellocatie C: Overig omliggend grasland

De hypothe rake is van een gelijksoortig en extensief gebruik en

weinig tot geen bebouwing is het onderzoek uitgevoerd volgens bijlage B.2 van de NEN 5740
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rzoeksstrategie voor een grootschalig onverdachte locatie (ONV-G n de onderzoeksstrategie

voor een grootschalige onverdachte locatie uit de NEN 570 .2).

De visuele inspectie van het maaiveld van de locatie op asbest is uitgevoerd overeenkomstig

de NEN 5707. Door de vegetatie (gras) is visuele inspectie op asbest op grote delen van het terrein niet 

met voldoende inspectie-efficiency mogelijk. De inspectie is toegespitst op de terreindelen (zandpaden)

die wel visueel inspecteerbaar zijn. De inspecteerbare delen van het maaiveld zi cteerd door

inspectie in stroken van maximaal 1,5 meter, strook voor strook in twee richtingen haaks op elkaar.

Uit oogpunt van onderzoeksefficiency en vanwege het ontbreken van asbestverdachte materialen op 

het maaiveld zijn de boringen in afwijking op de NEN 5707 benut als inspectiegat. Er heeft 

systematische monsterneming plaatsgevonden. Het onderzoek heeft zich gericht op de parameters uit 

het NEN 5740 pakket. 

Naar aanleiding van het zintuiglijk waarnemen van verontreiniging is het boor- en analyseprogramma

uitgebreid om een indicatie van de ernst en omvang van de zintuiglijk waargenomen verontreiniging te 

krijgen. Verder zijn de twee vanaf het erf richting de weilanden lopende landbouwweggetjes onderzocht

om een indicatie te verkrijgen van de eventuele aanwezigheid van (half)verhardingsmateriaal door het

verrichten van 6 aanvullende boringen.

3.2 Veldwerkprogramma

De boringen en bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd overeenkomstig de VKB-protocollen 2001, 

2002 en 2018. Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige

eigenschappen en verdachte geuren en kleuren. Peilbuizen zijn bemonsterd na een voor zandige

gronden te hanteren minimale ru k. In het veld zijn geen mengmonsters

samengesteld. Alle grondmonsters zijn individueel verpakt in geschikte monsterverpakkingen en zijn

volgens de geldende richtlijnen geconserveerd.

Het veldwerk is uitgevoerd door Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. op 20 en 27 maart 2007 en op 

19 en 20 april 2007 en heeft bestaan uit de volgende werkzaamheden:

Deellocatie A: Bovengrondse opslagtank voor gasolie 

Ter plaatse van de bovengrondse olietank zijn 2 boringen verricht tot in de verzadigde zone (1,2 m-mv). 

Een van de boringen is doorgezet en afgewerkt als peilbuis. De peilbuis heeft een met de 

grondwaterspiegel snijdende filterstelling. De peilbuis is voorzien van een filterlengte van 2 meter. 

Deellocatie B: Erf en grasland 

Systematisch verdeeld over de locatie zijn in totaal 35 boringen verricht tot een diepte van 0,5 m-mv, 

die tevens zijn benut als inspectiegat ten behoeve van asbest. De vrijgekomen grond is zintuiglijk

onderzocht op asbestverdacht materiaal. De gaten zijn na afloop van het onderzoek gedicht door het 

uitgegraven materiaal terug te storten. Van de 35 boringen zijn er 8 doorgezet tot een diepte van of tot 

0,5 meter in de verzadigde zone. Er zijn 3 boringen verwerkt tot peilbuis. 
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Deellocatie C: Overig omliggend grasland

Er zijn 115 boringen verricht tot op een diepte van 0,5 m-mv die tevens zijn benut als inspectiegat ten 

behoeve van asbest. De vrijgekomen grond is zintuiglijk onderzocht op asbestverdacht materiaal. De 

gaten zijn na afloop van het onderzoek gedicht. Van de 50 boringen zijn er 33 doorgezet tot 2,0 m-mv 

of tot 0,5 meter in de verzadigde zone. Voor het onderzoek van het grondwater zijn in totaal 22

boringen verwerkt tot peilbuis. 

Rondom een waargenomen verontreinigingskern zijn 6 boringen verricht tot 2,0 m-mv of tot 0,5 meter in 

de verzadigde zone. In de twee vanaf het erf richting de weilanden lopende landbouwweggetjes zijn 6 

boringen verricht om een indicatie te verkrijgen van de eventuele aanwezigheid van (half)verharding.

3.3 Laboratoriumonderzoek

De monsters zijn met gekoeld monstertransport voor analyse aangeboden aan het door het RvA 

geaccrediteerde milieulaboratorium ALcontrol Laboratories te Hoogvliet. In tabel 1 wordt een overzicht

gegeven van de samengestelde (meng)monsters en uitgevoerde analyses.

Tabel 1: (Meng)monsters en uitgevoerde analyses 

Nr.1 Omschrijving Matrix Boring(en)/peilbuis Diepte (m-mv) Analyse(s)

Deellocatie A: Bovengrondse opslagtank voor gasolie
1 mengmonster verd. laag grond A1 & A2 0,1 - 0,6 minerale olie, vluchtige aromaten2

36 peilbuis grondwater Pb103 0,3 - 2,3 minerale olie, vluchtige aromaten

Deellocatie B: Erf en grasland
2 Mengmonster bovengrond grond B1, B3, B5, B7 t/m B13 0,0 - 0,5 NEN-pakket grond3

3 Mengmonster bovengrond grond B6, B14 & B15 0,0 - 0,5 NEN-pakket grond
4 Mengmonster bovengrond grond B16 t/m B20, B28 & 

B29
0,0 - 0,5 NEN-pakket grond, org. stof, lutum

5 Mengmonster bovengrond grond B21 t/m B25 0,0 - 0,5 NEN-pakket grond
6 Mengmonster bovengrond grond B26, B27 & B30 t/m

B35
0,0 - 0,5 NEN-pakket grond

7 Mengmonster ondergrond grond B2, B7 & B10 0,5 - 1,5 NEN-pakket grond
8 Mengmonster ondergrond grond B15 0,5 - 2,0 NEN-pakket grond
9 Mengmonster ondergrond grond B17, B20 & B23 0,5 - 1,8 NEN-pakket grond, org. stof, lutum
10 Mengmonster ondergrond grond B27, B30 & B33 0,5 - 1,5 NEN-pakket grond
34 peilbuis grondwater Pb100 1,8 - 2,8 NEN-pakket grondwater4

35 peilbuis, herbemonstering grondwater Pb100 1,8 - 2,8 nikkel, arseen 
37 peilbuis grondwater Pb101 1,8 - 2,8 NEN-pakket grondwater
38 peilbuis grondwater Pb102 1,4 - 2,4 NEN-pakket grondwater

Deellocatie C: Overig omliggend grasland
11 Mengmonster bovengrond grond C1 t/m C10 0,0 - 0,5 NEN-pakket grond5, org. stof, 

lutum
12 Mengmonster bovengrond grond C11 t/m C20 0,0 - 0,5 NEN-pakket grond
13 Mengmonster bovengrond grond C21 t/m C30 0,0 - 0,5 NEN-pakket grond
14 Mengmonster bovengrond grond C31 t/m C40 0,0 - 0,5 NEN-pakket grond
15 Mengmonster bovengrond grond C41 t/m C45, C47 t/m 

C51
0,0 - 0,5 NEN-pakket grond

16 Mengmonster bovengrond grond C55 t/m C60, C76 t/m 
C79

0,0 - 0,5 NEN-pakket grond

17 Mengmonster bovengrond grond C52 t/m C54, C61 t/m 
C63, C74, C75, C80, 
C81

0,0 - 0,5 NEN-pakket grond

18 Mengmonster bovengrond grond C64 t/m C71 0,0 - 0,5 NEN-pakket grond
19 Mengmonster bovengrond grond C72, C73, C82 t/m C89 0,0 - 0,5 NEN-pakket grond
Vervolg deellocatie C op volgende pagina
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20 Mengmonster bovengrond grond C90 t/m C93, C100 t/m 
C102

0,0 - 0,5 NEN-pakket grond

21 Mengmonster bovengrond grond C94 t/m C99, C103 t/m 
C105

0,0 - 0,5 NEN-pakket grond

22 Mengmonster bovengrond grond C46, C106 t/m C114 0,0 - 0,5 NEN-pakket grond
23 Mengmonster ondergrond grond C1, C4, C7, C14, C16, 

C23, C26, C33
0,5 - 1,0 NEN-pakket grond, org. stof, lutum

24 Mengmonster ondergrond grond C1, C4, C7, C14, C16, 
C23, C26, C33

1,0 - 1,5 NEN-pakket grond

25 Mengmonster ondergrond grond C38, C40, C42, C45,
C46, C48, C55, C57, 
C68

0,5 - 1,0 NEN-pakket grond

26 Mengmonster ondergrond grond C38, C40, C42, C45,
C46, C48, C55, C57, 
C68

1,0 - 1,5 NEN-pakket grond

27 Mengmonster ondergrond grond C63, C70, C73, C78,
C79, C81, C87, C89 

0,5 - 1,0 NEN-pakket grond

28 Mengmonster ondergrond grond C63, C70, C73, C78,
C79, C81, C87, C89 

1,0 - 1,5 NEN-pakket grond

29 Mengmonster ondergrond grond C91, C96, C99, C103,
C105, C111, C113

0,5 - 1,0 NEN-pakket grond

30 Mengmonster ondergrond grond C91, C96, C99, C103,
C105, C111, C113

1,0 - 1,5 NEN-pakket grond

31 Mengmonster ondergrond grond C115 0,7 - 1,0 NEN-pakket grond, org. stof, lutum
32 Verticale afperking grond C115 1,0 - 2,0 NEN-pakket grond
33 Horizontale afperking grond C201, C203

C202, C204
0,7 - 1,2 
0,5 - 1,0 

NEN-pakket grond

39 peilbuis grondwater PbC004 1,5 - 2,5 NEN-pakket grondwater
40 peilbuis grondwater PbC007 1,5 - 2,5 NEN-pakket grondwater
41 peilbuis grondwater PbC014 2,1 - 3,1 NEN-pakket grondwater
42 peilbuis grondwater PbC023 1,0 - 1,5 NEN-pakket grondwater
43 peilbuis grondwater PbC026 1,5 - 2,5 NEN-pakket grondwater
44 peilbuis grondwater PbC033 1,5 - 2,5 NEN-pakket grondwater
45 peilbuis grondwater PbC038 1,7 - 2,7 NEN-pakket grondwater
46 peilbuis grondwater PbC042 1,5 - 2,5 NEN-pakket grondwater
47 peilbuis grondwater PbC045 1,5 - 2,5 NEN-pakket grondwater
48 peilbuis grondwater PbC046 1,5 - 2,5 NEN-pakket grondwater
49 peilbuis grondwater PbC057 1,4 - 2,4 NEN-pakket grondwater
50 peilbuis grondwater PbC063 1,5 - 2,5 NEN-pakket grondwater
51 peilbuis grondwater PbC068 1,5 - 2,5 NEN-pakket grondwater
52 peilbuis grondwater PbC078 1,5 - 2,5 NEN-pakket grondwater
53 peilbuis grondwater PbC079 1,6 - 2,6 NEN-pakket grondwater
54 peilbuis grondwater PbC087 1,5 - 2,5 NEN-pakket grondwater
55 peilbuis grondwater PbC089 1,5 - 2,5 NEN-pakket grondwater
56 peilbuis grondwater PbC096 1,5 - 2,5 NEN-pakket grondwater
57 peilbuis grondwater PbC103 1,5 - 2,5 NEN-pakket grondwater
58 peilbuis grondwater PbC105 1,5 - 2,5 NEN-pakket grondwater
59 peilbuis grondwater PbC113 1,5 - 2,5 NEN-pakket grondwater
60 peilbuis grondwater PbC115 1,5 - 2,5 NEN-pakket grondwater

1 Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B. 
2 Vluchtige aromaten:

- benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen
3 NEN-pakket grond:

- (Zware) metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink) 

- Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's, de 10 genoemd in de leidraad bodembescherming)

- Extraheerbare Organohalogeenverbindingen (EOX)

- Minerale olie
4 NEN-pakket grondwater:

- Zware metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink) 

- Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen)

- Vluchtige chloorkoolwaterstoffen (1,2-dichloorethaan, cis 1,2-dichlooretheen, trichloormethaan, 1,1,1-

trichloorethaan, trichlooretheen, tetrachloormethaan, tetrachlooretheen, 1,2-dichloorpropaan)

- Chloorbenzenen (monochloorbenzeen, dichloorbenzeen) 

- Minerale olie

 10



Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5707 en NEN 5740 aan de Hessenweg 210 te Achterveld [M07.0024] 

4 INTERPRETATIE EN TOETSING ONDERZOEKSRESULTATEN

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden in dit hoofdstu rpreteerd en getoetst aan 

het toetsingskader van de Wet bodembescherming. Ingegaan wordt op het genoemde toetsingskader

en aansluitend de bodemopbouw, de zintuiglijke waarnemingen en de toetsing van de analyses.

4.1 Toetsingskader

Het toetsingskader van de Wet bodembescherming (Wbb) gaat uit van streef- en interventiewaarden

voor de bodem. Bij een overschrijding van de streefwaarde is er in beginsel sprake van aantoonbare

verontreiniging. Voor asbest is geen streefwaarde vastgesteld.

In beginsel is bij een overschrijding van de interventiewaarde sprake van dreigende vermindering of 

ernstige vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier. De 

interventiewaarden zijn mede afgeleid van het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR). De

interventiewaarde voor asbest (gewogen) is afgeleid van het veel strengere Verwaarloosbaar

Risiconiveau (VR), gezien de bijzondere eigenschappen van deze stof.

Sinds 1 januari 2003 geldt een interventiewaarde van 100 mg/kgds voor asbest gewogen. Het gewogen

gehalte aan asbest wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te vermeerderen met 10 

maal het gehalte aan amfibool asbest.

De streef- en interventiewaarden voor grond zijn bodemspecifiek en afhankelijk van het lutumgehalte en 

het organische stofgehalte. Voor de berekening van de toetsingswaarden van de grond zijn van

representatieve mengmonsters het gehalte organische stof en lutum bepaald.

Een uitgebreide toelichting op het toetsingskader van de Wbb wordt gegeven in bijlage A. De getoetste 

analyseresultaten en de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage B. 

4.2 Bodemopbouw

De bodemprofielen van de verrichte boringen staan vermel rofielbesch

is een schematische weergave van de bodemopbouw van de onderzoekslocatie opgenomen.

Tabel 2: Schematische weergave van de bodemopbouw

Bodemtraject (m-mv) Hoofdmengsel Bijmengsel(s) Kleur

0,0 - 0,5 Zand, matig fijn zwak tot matig siltig, zwak humeus donkerbruin
0,5 - 3,1 Zand, matig fijn zwak siltig lichtbruin

De gemeten grondwaterstand(en) staan vermeld bij de analyseresultaten.

4.3 Zintuiglijke waarnemingen en asbest

De zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in bijlage be
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Tijdens de visuele inspectie van het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.

Ter plaatse van de inspectiegaten zijn tot op een diepte van 0,5 m-mv geen fracties te onderscheiden.

De bodem betreft ongeroerde humeuze zandgrond. In de uit de inspectiegaten afkomstige grond zijn 

geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Gezien het ontbreken van asbestverdachte materialen

heeft geen analytisch onderzoek plaatsgevonden.

Op deellocatie B is boring B33 aan de oostgrens van de onderzoekslocatie op 1,5 m-mv gestaakt

vanwege puin in de bodem. Omdat niet wordt verwacht dat het puin verband houdt met 

noemenswaardige bodemverontreiniging, heeft geen aanpassing van de onderzoeksstrategie

plaatsgevonden.

Op deellocatie C is ter plaatse van boring C115 van 0,7-1,0 m-mv een matige olie-water reactie

waargenomen. Tevens is dit traject matig puinhoudend. Vanaf circa 1,0 m-mv zijn geen bijmengingen of 

olie meer waarneembaar. De onderzoeksopzet is aangepast met het oog op het verkrijgen van een 

indicatie van de ernst en omvang van de aangetoonde verontreiniging. Ter plaatse van de 

landbouwwegen op deellocatie C is geen halfverharding waargenomen.

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn verder geen noemenswaardige kenmerken waargenomen, die 

duiden op een mogelijke verontreiniging.

4.4 Deellocatie A: Bovengrondse opslagtank voor gasolie 

De analyseresultaten en toetsing van de grond- en grondwatermonsters van deellocatie A zijn 

opgenomen in tabel 3. 

Tabel 3: Analyseresultaten grond en grondwater

Monsternr.1 1 36
Monstercodering A1, A2 Pb103
Diepte/traject (m-mv) 0,0 - 0,6 0,3 - 2,3 
Eenheid mg/kgds g/l

Grondwaterstand (m-mv) 1,25
Zuurgraad (-) 6,8
Geleidbaarheid ( S/cm) 1.200

Vluchtige aromaten
benzeen - -
tolueen - -
ethylbenzeen - -
xylenen - -
naftaleen - -

Minerale olie
totaal olie C10-C40 45 * -

1 Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B. 
- : geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet 
* : overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek
** : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde
*** : overschrijding van de interventiewaarde
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Uit tabel 3 blijkt dat in de grond een gehalte aan minerale olie boven de streefwaarde aangetoond. Bij 

beschouwing van het olie GC chromatogram kan aanwezigheid van een zwaardere olie niet worden 

uitgeslo an de respons aan minerale olie door humus kan evenmin uitgesloten

worden. Vluchtige aromaten zijn niet aantoonbaar.

In het grondwater zijn geen minerale olie of vluchtige aromaten aangetoond.

4.5 Deellocatie B: Erf en grasland

De analyseresultaten en toetsing van de grond- en grondwatermonsters van deellocatie B zijn 

opgenomen in respectievelijk tabel 4, 5 en 6. 

Tabel 4: Analyseresultaten bovengrond (mg/kgds) deellocatie B 

Monsternr.1 2 3 4 5 6
Monstercodering B1, B3, B5, 

B7 t/m B13 
B6, B14, 

B15
B16 t/m 

B20, B28, 
B29

B21 t/m B25 B26, B27, 
B30 t/m B35 

Diepte/traject (m-mv) 0,0 - 0,5 0,0 - 0,5 0,0 - 0,5 0,0 - 0,5 0,0 - 0,5 

Zware metalen 
arseen - - - -  - 
cadmium - - - -  - 
chroom - - - -  - 
koper - - - -  - 
kwik - - - -  - 
lood - - - -  - 
nikkel - - - -  - 
zink - - - -  - 

Polycyclische Aromatische
Koolwaterstoffen (PAK)
PAK (10 VROM) - - 1,8 * -  - 

EOX - - - -  - 

Minerale olie
totaal olie C10-C40 - - 95 * -  - 

1 Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B. 
- : geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet 
* : overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek
** : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde
*** : overschrijding van de interventiewaarde

Uit tabel 4 blijkt dat in de bovengrond ter plaatse van de boringen B16 t/m B20, B28 en B29 gehalten

aan PAK en minerale olie boven de streefwaarde zijn aangetoond. De respons aan minerale olie wordt 

deels veroorzaakt door de aanwezigheid van humuszuren en/of PAK in het monstermateriaal. De 

aanwezigheid van motorbrandstoffen kan op grond van het olie GC chromatogram worden uitgesloten.

Geen van de overige geanalyseerde parameters is in de bovengrond aangetroffen in een gehalte boven 

de streefwaarde.
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Tabel 5: Analyseresultaten ondergrond (mg/kgds) deellocatie B 

Monsternr.1 7 8 9 10
Monstercodering B2, B7, B10 B15 B17, B20, B23 B27, B30, B33
Diepte/traject (m-mv) 0,5 - 1,5 0,5 - 2,0 0,5 - 1,8 0,5 - 1,5 

Zware metalen 
arseen - -  -  - 
cadmium - -  -  - 
chroom - -  -  - 
koper - -  -  - 
kwik - -  -  - 
lood - -  -  - 
nikkel - -  -  - 
zink - -  -  - 

Polycyclische Aromatische
Koolwaterstoffen (PAK)
PAK (10 VROM) - -  -  - 

EOX - -  -  - 

Minerale olie
totaal olie C10-C40 - -  -  - 

1 Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B. 
- : geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet 
* : overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek
** : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde
*** : overschrijding van de interventiewaarde

Uit tabel 5 blijkt dat in de ondergrond geen van de geanalyseerde parameters is aangetoond in een 

gehalte boven de streefwaarde.
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Tabel 6: Analyseresultaten grondwater ( g/l) deellocatie B 

Monsternr.1 34 35 37 38
Monstercodering Pb100 Pb100 Pb101 Pb102
Diepte/traject (m-mv) 1,8 - 2,8 1,8 - 2,8 1,8 - 2,8 1,4 - 2,4 

Grondwaterstand (m-mv) 1,12 1,00 0,70
Zuurgraad (-) 6,9 6,7 7,0 6,8
Geleidbaarheid ( S/cm) 1.700 1.500 1.000 470
Redox (mV) -21
Temperatuur ) 10,3

Zware metalen 
arseen  170 ***  170 *** - -
cadmium - - -
chroom  2,9 * -  1,5 *
koper - - 22 *
kwik - - -
lood - - -
nikkel  80 ***  68 ** - -
zink - - -

Vluchtige aromaten
benzeen - - -
tolueen - - -
ethylbenzeen - - -
xylenen - - -
naftaleen - - -

Vluchtige
chloorkoolwaterstoffen
1,2-dichloorethaan - - -
cis 1,2-dichlooretheen - - -
tetrachlooretheen - - -
tetrachloormethaan - - -
1,1,1-trichloorethaan - - -
1,1,2-trichloorethaan - - -
trichlooretheen - - -
chloroform - - -

Chloorbenzenen
monochloorbenzeen - - -
dichloorbenzenen - - -

Minerale olie
totaal olie C10-C40 - - -

1 Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B. 
- : geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet 
* : overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek
** : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde
*** : overschrijding van de interventiewaarde

Uit tabel 6 blijkt dat in het grondwater in peilbuis Pb100 gehalten aan arseen en nikkel zijn aangetroffen

boven de interventiewaarde en een chroomgehalte boven de streefwaarde. De waarnemingen zijn

reproduceerbaar te noemen, zij het dat bij herbemonstering nikkel net onder de interventiewaarde is

aangetoond.

Uit de metingen van de redoxpotentiaal van het grondwater blijkt dat het grondwater ter plaatse van 

peilbuis Pb100 gereduceerd is. Als gevolg van de aanwezigheid van gereduceerd grondwater kunnen

van nature aan de bodem geadsorbeerde zware metalen zoals arseen en nikkel gemobiliseerd worden 
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en in oplossing raken. De aangetoonde gehalten aan arseen en nikkel kunnen worden toegeschreven

aan dit natuurlijke bodemproces.

In het grondwater in peilbuis Pb102 zijn chroom en koper aangetoond boven de streefwaarde.

Geen van de overige geanalyseerde parameters in het grondwater is aangetroffen in een gehalte boven

de streefwaarde.

4.6 Deellocatie C: Overig omliggend grasland (grond)

De analyseresultaten en toetsing van de grond zijn opgenomen in de tabellen 7, 8, 9 en 10. 

Tabel 7: Analyseresultaten grond (mg/kgds) deellocatie C 

Monsternr.1 11 12 13 14 15 16 17
Monstercodering C1 t/m C10 C11 t/m C20 C21 t/m C30 C31 t/m C40 C41 t/m 

C45, C47 
t/m C51 

C55 t/m 
C60, C76 
t/m C79 

C52 t/m 
C54, C61 
t/m C63, 

C74, C75, 
C80, C81 

Diepte/traject (m-mv) 0,0 - 0,5 0,0 - 0,5 0,0 - 0,5 0,0 - 0,5 0,0 - 0,5 0,0 - 0,5 0,0 - 0,5 

Zware metalen 
arseen - - - - - -  - 
cadmium - - - - - -  - 
chroom - - - - - -  - 
koper - - - - - -  - 
kwik - - - - - -  - 
lood - - - - - -  - 
nikkel - - - - - -  - 
zink - - - - - -  - 

Polycyclische Aromatische
Koolwaterstoffen (PAK)
PAK (10 VROM) - - - - - -  - 

EOX - - - - - -  - 

Minerale olie
totaal olie C10-C40 - 60 * - - - 30 *  - 

1 Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B. 
- : geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet 
* : overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek
** : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde
*** : overschrijding van de interventiewaarde
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Tabel 8: Analyseresultaten grond (mg/kgds) deellocatie C 

Monsternr.1 18 19 20 21 22 23 24
Monstercodering C64 t/m C71 C72, C73, 

C82 t/m C89
C90 t/m 

C93, C100 
t/m C102 

C94 t/m 
C99, C103 
t/m C105 

C46, C106 
t/m C114 

C1, C4, C7,
C14, C16, 
C23, C26, 

C33

C1, C4, C7,
C14, C16, 
C23, C26, 

C33
Diepte/traject (m-mv) 0,0 - 0,5 0,0 - 0,5 0,0 - 0,5 0,0 - 0,5 0,0 - 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 1,5 

Zware metalen 
arseen - - - - - -  - 
cadmium - - - - - -  - 
chroom - - - - - -  - 
koper - - - - - -  - 
kwik - - - - - -  - 
lood - - - - - -  - 
nikkel - - - - - -  - 
zink - - - - - - 91 *

Polycyclische Aromatische
Koolwaterstoffen (PAK)
PAK (10 VROM) - - - - - -  - 

EOX - - - - - -  - 

Minerale olie
totaal olie C10-C40 - - - - - 40 *  - 

1 Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B. 
- : geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet 
* : overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek
** : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde
*** : overschrijding van de interventiewaarde
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Tabel 9: Analyseresultaten grond (mg/kgds) deellocatie C 

Monsternr.1 25 26 27 28 29 30 31
Monstercodering C38, C40,

C42, C45, 
C46, C48, 
C55, C57, 

C68

C38, C40, 
C42, C45, 
C46, C48, 
C55, C57, 

C68

C63, C70, 
C73, C78, 
C79, C81, 
C87, C89 

C63, C70, 
C73, C78, 
C79, C81, 
C87, C89 

C91, C96, 
C99, C103, 
C105, C111,

C113

C91, C96, 
C99, C103, 
C105, C111,

C113

C115

Diepte/traject (m-mv) 0,5 - 1,0 1,0 - 1,5 0,5 - 1,0 1,0 - 1,5 0,5 - 1,0 1,0 - 1,5 0,7 - 1,0 

Zware metalen 
arseen - - - - - -  - 
cadmium - - - - - -  - 
chroom - - - - - -  - 
koper - - - - - -  - 
kwik - - - - - -  - 
lood - - - - - -  - 
nikkel - - - - - -  - 
zink - - - - - - 190 *

Polycyclische Aromatische
Koolwaterstoffen (PAK)
PAK (10 VROM) - - - - - - 30 **

EOX - - - - - - 2,8 *

Minerale olie
totaal olie C10-C40 - - - - - - 16.000 ***

1 Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B. 
- : geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet 
* : overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek
** : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde
*** : overschrijding van de interventiewaarde
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Tabel 10: Analyseresultaten grond (mg/kgds) deellocatie C 

Monsternr.1 32 33
Monstercodering C115 C201, C203,

C202, C204
Diepte/traject (m-mv) 1,0 - 2,0 0,5 - 1,2 

Zware metalen 
arseen - -
cadmium - -
chroom - -
koper - -
kwik - -
lood - -
nikkel - -
zink - -

Polycyclische Aromatische
Koolwaterstoffen (PAK)
PAK (10 VROM) - -

EOX - -

Minerale olie
totaal olie C10-C40 - -

1 Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B. 
- : geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet 
* : overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek
** : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde
*** : overschrijding van de interventiewaarde

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond plaatselijk gehalten aan minerale olie zijn 

aangetoond (monsternummers 12 en 16). De respons aan minerale olie wordt deels veroorzaakt door

de aanwezigheid van humuszuren in het monstermateriaal. De aanwezigheid van motorbrandstoffen

kan op grond van het olie GC chromatogram worden uitgesloten. Geen van de overige in de

bovengrond geanalyseerde parameters is aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.

In de ondergrond zijn plaatselijk een gehalte aan minerale olie (monsternummer 23) en een gehalte aan

zink (monsternummer 24) boven de streefwaarde aantoonbaar. Op basis van het olie GC 

chromatogram is het olietype onduidelijk. Geen van de overige in de ondergrond geanalyseerde

parameters is aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.

Spot ter plaatse van boring C115

In het zintuiglijk verontreinigde bodemtraject 0,7 - 1,0 m-mv ter plaatse van boring C115 is een gehalte

aan minerale olie boven de interventiewaarde aangetoond. Het olietype betreft een zwaardere olie, 

bijvoorbeeld motorolie. Het gehalte aan PAK in dit monster overschrijdt het criterium voor nader 

onderzoek. De gehalten zink en EOX overschrijden de streefwaarde.

In het onderliggende bodemtraject 1,0 - 2,0 m-mv en rondom boring C115 is geen van de 

geanalyseerde parameters is aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.
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4.7 Deellocatie C: Overig omliggend grasland (grondwater)

De analyseresultaten en toetsing van het grondwater zijn opgenomen in de tabellen 11, 12, 13 en 14. 

Tabel 11: Analyseresultaten grondwater ( g/l) deellocatie C 

Monsternr.1 39 40 41 42 43 44 46
Monstercodering PbC004 PbC007 PbC014 PbC023 PbC026 PbC033 PbC038
Diepte/traject (m-mv) 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 2,1 - 3,1 1,0 - 1,5 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 1,7 - 2,7 

Grondwaterstand (m-mv) 0,96 1,00 0,95 0,95 0,98 0,95 1,00
Zuurgraad (-) 6,5 6,5 6,8 6,7 6,5 6,6 6,7
Geleidbaarheid ( S/cm)  380  420  440  490  410  370  390 

Zware metalen 
arseen - - - - - -  - 
cadmium - - - - - -  - 
chroom 2,0 * 1,5 * 1,6 * - 1,2 * 1,1 * -
koper - - - - - -  - 
kwik - - - - - -  - 
lood - - - - - -  - 
nikkel - 67 ** - - - - 26 *
zink - - - - - -  - 

Vluchtige aromaten
benzeen - - - - - -  - 
tolueen - - - - - -  - 
ethylbenzeen - - - - - -  - 
xylenen - - - - - -  - 
naftaleen - - - - - -  - 

Vluchtige
chloorkoolwaterstoffen
1,2-dichloorethaan - - - - - -  - 
cis 1,2-dichlooretheen - - - - - -  - 
tetrachlooretheen - - - - - -  - 
tetrachloormethaan - - - - - -  - 
1,1,1-trichloorethaan - - - - - -  - 
1,1,2-trichloorethaan - - - - - -  - 
trichlooretheen - - - - - -  - 
chloroform - - - - - -  - 

Chloorbenzenen
monochloorbenzeen - - - - - -  - 
dichloorbenzenen - - - - - -  - 

Minerale olie
totaal olie C10-C40 - - - - - -  - 

1 Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B. 
- : geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet 
* : overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek
** : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde
*** : overschrijding van de interventiewaarde
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Tabel 12: Analyseresultaten grondwater ( g/l) deellocatie C 

Monsternr.1 46 47 48 49 50 51 52
Monstercodering PbC042 PbC045 PbC046 PbC057 PbC063 PbC068 PbC078
Diepte/traject (m-mv) 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 1,4 - 2,4 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 

Grondwaterstand (m-mv) 1,03 1,08 0,99 1,04 1,03 1,03 1,12
Zuurgraad (-) 6,5 6,7 6,4 6,7 6,8 6,5 6,5
Geleidbaarheid ( S/cm)  310  430  470  380  410  340  480 

Zware metalen 
arseen - - - - - -  - 
cadmium - - - - - -  - 
chroom - - - - - -  - 
koper - - - - - -  - 
kwik - - - - - -  - 
lood - - - - - -  - 
nikkel - - - - - -  - 
zink - - - - - -  - 

Vluchtige aromaten
benzeen - - - - - -  - 
tolueen - - - - - -  - 
ethylbenzeen - - - - - -  - 
xylenen - - - - - -  - 
naftaleen - - - - - -  - 

Vluchtige
chloorkoolwaterstoffen
1,2-dichloorethaan - - - - - -  - 
cis 1,2-dichlooretheen - - - - - -  - 
tetrachlooretheen - - - - - -  - 
tetrachloormethaan - - - - - -  - 
1,1,1-trichloorethaan - - - - - -  - 
1,1,2-trichloorethaan - - - - - -  - 
trichlooretheen - - - - - -  - 
chloroform - - - - - -  - 

Chloorbenzenen
monochloorbenzeen - - - - - -  - 
dichloorbenzenen - - - - - -  - 

Minerale olie
totaal olie C10-C40 - - - - - -  - 

1 Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B. 
- : geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet 
* : overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek
** : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde
*** : overschrijding van de interventiewaarde
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Tabel 13: Analyseresultaten grondwater ( g/l) deellocatie C 

Monsternr.1 53 54 55 56 57 58 59
Monstercodering PbC079 PbC087 PbC089 PbC096 PbC103 PbC105 PbC113
Diepte/traject (m-mv) 1,6 - 2,6 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 

Grondwaterstand (m-mv) 1,05 1,05 1,08 1,01 0,95 0,95 1,02
Zuurgraad (-) 6,7 6,7 6,5 6,7 6,6 6,5 6,7
Geleidbaarheid ( S/cm)  470  310  480  420  460  350  320 

Zware metalen 
arseen - - - - - -  - 
cadmium - - - - - -  - 
chroom - - - - - -  - 
koper - - - - - -  - 
kwik - - - - - -  - 
lood - - - - - -  - 
nikkel - - - - - -  - 
zink - - - - - -  - 

Vluchtige aromaten
benzeen - - - - - -  - 
tolueen - - - - - -  - 
ethylbenzeen - - - - - -  - 
xylenen - - - - - -  - 
naftaleen - - - - - -  - 

Vluchtige
chloorkoolwaterstoffen
1,2-dichloorethaan - - - - - -  - 
cis 1,2-dichlooretheen - - - - - -  - 
tetrachlooretheen - - - - - -  - 
tetrachloormethaan - - - - - -  - 
1,1,1-trichloorethaan - - - - - -  - 
1,1,2-trichloorethaan - - - - - -  - 
trichlooretheen - - - - - -  - 
chloroform - - - - - -  - 

Chloorbenzenen
monochloorbenzeen - - - - - -  - 
dichloorbenzenen - - - - - -  - 

Minerale olie
totaal olie C10-C40 - - - - - -  - 

1 Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B. 
- : geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet 
* : overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek
** : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde
*** : overschrijding van de interventiewaarde
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Tabel 14: Analyseresultaten grondwater ( g/l) deellocatie C 

Monsternr.1 60
Monstercodering PbC115
Diepte/traject (m-mv) 1,5 - 2,5 

Grondwaterstand (m-mv) 1,04
Zuurgraad (-) 6,5
Geleidbaarheid ( S/cm) 390

Zware metalen 
arseen -
cadmium -
chroom -
koper -
kwik -
lood -
nikkel -
zink -

Vluchtige aromaten
benzeen -
tolueen -
ethylbenzeen -
xylenen -
naftaleen -

Vluchtige
chloorkoolwaterstoffen
1,2-dichloorethaan -
cis 1,2-dichlooretheen -
tetrachlooretheen -
tetrachloormethaan -
1,1,1-trichloorethaan -
1,1,2-trichloorethaan -
trichlooretheen -
chloroform -

Chloorbenzenen
monochloorbenzeen -
dichloorbenzenen -

Minerale olie
totaal olie C10-C40 -

1 Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B. 
- : geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet 
* : overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek
** : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde
*** : overschrijding van de interventiewaarde

Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater ter plaatse van de peilbuizen PbC004, PbC007,

PbC014, PbC026, PbC033 en PbC038 gehalten aan chroom boven de streefwaarden zijn aangetoond.

Nikkel is aangetoond boven de streefwaarde ter plaatse van peilbuis PbC038 en boven het criterium 

voor nader onderzoek ter plaatse van PbC007.

Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.
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4.8 Verontreinigingsomvang en gevalsdefinitie

De verontreiniging ter plaatse van boring C115 op deellocatie C is redelijkerwijs veroorzaakt door een

plaatselijke lozing/morsing van een zwaardere oliesoort (bijvoorbeeld afgewerkte olie of hydrauliekolie).

Er zijn geen aanwijzingen dat dit recentelijk is gebeurd, zodat vooralsnog uitgegaan wordt van een 

historische verontreiniging. Op basis van de analyseresultaten en de zintuiglijke waarnemingen van het 

bodemonderzoek wordt de totale omvang van de grondverontreiniging met minerale olie ter plaatse van 

boring 115 op deellocatie C geschat op: oppervlakte circa 20 emiddelde dikte circa 0,5 m = circa 

Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging, omdat niet voldaan wordt aan het 

volumecriterium voor grond (minimaal 25 grond verontreinigd in gemiddelde gehalten boven de 

interventiewaarden).
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5 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

In dit hoofdstuk worden de conclusie en aanbevelingen van het verkennend bodemonderzoek aan de 

Hessenweg 210 in Achterveld weergegeven. Het onderzoek heeft zich gericht op de kadastrale

percelen gemeente Stoutenburg, sectie C, nummers 1736, 1808, 1809, 1810, 1814, 1840, 1847, 1848, 

1849, 2055, 2057, 2133 en 2169 met een oppervlakte van 261.41

5.1 Conclusie

Op basis van het vooronderzoek zijn drie deellocaties gedefinieerd. In het navolgende worden per

deellocatie conclusies getrokken.

Deellocatie A: Bovengrondse opslagtank voor gasolie 

Op basis van het vooronderzoek is aangenomen, dat de milieuhygi e kwaliteit van de bodem 

mogelijk aangetast is met minerale olie als gevolg van het gebruik van de olietank, en daarom de 

hypothe chte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke

verontreinigin

In de bovengrond is een gehalte aan minerale olie boven de streefwaarde aangetoond. Bij 

beschouwing van het olie GC chromatogram blijkt dat de respons aan minerale olie wordt veroorzaakt

door een zwaardere olie. Vluchtige aromaten zijn niet aantoonbaar. In het grondwater zijn geen

minerale olie of vluchtige aromaten aangetoond.

Geconcludeerd wordt dat de hypothe verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een 

duidelijke verontreinigings n stand houdt, omdat geen noemenswaardige bodemverontreiniging

is aangetoond. Bij uitvoering van een nieuw verkennend bodemonderzoek moet wel opnieuw van de 

hypothe chte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke

verontreinigin rden uitgegaan, omdat de tank vooralsnog in gebruik blijft.

Deellocatie B: Erf en grasland

Op basis van het vooronderzoek is aangenomen, dat de milieuhygi e kwaliteit van de bodem niet 

of slechts in lichte mate aangetast is, en daarom de hy verdachte lo

Tijdens de met voldoende inspectie-efficiency te inspecteren delen van het maaiveld zijn geen

asbestverdachte materialen waargenomen. In de uit de inspectiegaten afkomstige grond zijn evenmin

asbestverdachte materialen aangetroffen. Gezien het ontbreken van asbestverdachte materialen heeft 

geen analytisch onderzoek plaatsgevonden. Tijdens de overige veldwerkzaamheden zijn geen

kenmerken waargenomen, die duiden op een mogelijke verontreiniging.

In de bovengrond zijn plaatselijk gehalten aan PAK en minerale olie boven de streefwaarde

aangetoond. De respons aan minerale olie wordt deels veroorzaakt door de aanwezigheid van 

humuszuren en/of PAK in het monstermateriaal. De aanwezigheid van motorbrandstoffen kan op grond 

van het olie GC chromatogram worden uitgesloten. Geen van de overige geanalyseerde parameters is 

in de grond aangetroffen in een gehalte boven de streefwaarde.
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In het grondwater in peilbuis Pb100 zijn gehalten aan arseen en nikkel aangetroffen boven de

interventiewaarde en een chroomgehalte boven de streefwaarde. De waarnemingen zijn

reproduceerbaar te noemen, zij het dat bij herbemonstering nikkel net onder de interventiewaarde is

aangetoond. Uit de metingen van de redoxpotentiaal van het grondwater blijkt dat het grondwater ter 

plaatse van peilbuis Pb100 gereduceerd is. Als gevolg van de aanwezigheid van gereduceerd

grondwater kunnen van nature aan de bodem geadsorbeerde zware metalen zoals arseen en nikkel 

gemobiliseerd worden en in oplossing raken. De aangetoonde gehalten aan arseen en nikkel kunnen

worden toegeschreven aan dit natuurlijke bodemproces.

In het grondwater in peilbuis Pb102 zijn chroom en koper aangetoond boven de streefwaarde. Geen 

van de overige geanalyseerde parameters in het grondwater is aangetroffen in een gehalte boven de 

streefwaarde.

Geconcludeerd wordt dat de hypothe onverdachte wel voor chemische verontreinigingen

als voor asbest stand houdt, omdat geen noemenswaardige verontreiniging is aangetoond dan wel 

sprake is van verhoogde gehalten ten gevolge van natuurlijke bodemprocessen.

Deellocatie C: Overig omliggend grasland

Op basis van het vooronderzoek is aangenomen, dat de milieuhygi e kwaliteit van de bodem niet 

of slechts in lichte mate aangetast is. Gezien het ontbreken van bebouwing en een gelijksoortig en 

extensief gebruik geldt de hypothe g onverdachte lo

Tijdens de met voldoende inspectie-efficiency te inspecteren delen van het maaiveld zijn geen

asbestverdachte materialen waargenomen. In de uit de inspectiegaten afkomstige grond zijn evenmin

asbestverdachte materialen aangetroffen. Gezien het ontbreken van asbestverdachte materialen heeft 

geen analytisch onderzoek plaatsgevonden. Tijdens de overige veldwerkzaamheden zijn geen

kenmerken waargenomen, die duiden op een mogelijke verontreiniging, behoudens een olie-water

reactie ter plaatse van boring C115.

In de bovengrond zijn plaatselijk gehalten aan minerale olie aangetoond boven de streefwaarde. De 

respons aan minerale olie wordt deels veroorzaakt door de aanwezigheid van humuszuren in het

monstermateriaal. De aanwezigheid van motorbrandstoffen kan op grond van het olie GC 

chromatogram worden uitgesloten. In de ondergrond zijn plaatselijk een gehalte aan minerale olie en 

een gehalte aan zink boven de streefwaarde aantoonbaar. Op basis van het olie GC chromatogram is 

het olietype onduidelijk. Geen van de overige in de grond geanalyseerde parameters is aangetroffen in 

een gehalte boven de streefwaarde.

In het zintuiglijk verontreinigde bodemtraject 0,7 - 1,0 m-mv ter plaatse van boring C115 is een gehalte

aan minerale olie boven de interventiewaarde aangetoond. Het olietype betreft een zwaardere olie, 

bijvoorbeeld motorolie. Het gehalte aan PAK in dit monster overschrijdt het criterium voor nader 

onderzoek. De gehalten zink en EOX overschrijden de streefwaarde. In het onderliggende bodemtraject

1,0 - 2,0 m-mv en rondom boring C115 is geen van de geanalyseerde parameters is aangetroffen in 

een gehalte boven de streefwaarde. Er zijn geen aanwijzingen dat de verontreiniging recentelijk is 

ontstaan, zodat vooralsnog uitgegaan wordt van een historische verontreiniging. De geschatte omvang 
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bedraagt 10 geval van ernstige bodemverontreiniging is op basis van de beschikbare

gegevens geen sprake.

In het grondwater ter plaatse van de peilbuizen PbC004, PbC007, PbC014, PbC026, PbC033 en

PbC038 zijn gehalten aan chroom boven de streefwaarden aangetoond. Nikkel is aangetoond boven de 

streefwaarde ter plaatse van peilbuis PbC038 en boven het criterium voor nader onderzoek ter plaatse 

van PbC007. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetroffen in een gehalte boven de 

streefwaarde.

Geconcludeerd wordt dat de hypothe grootschalig onverda rpen wordt voor wat 

betreft het terreindeel ter plaatse van boring C115. Voor het overige deel van deellocatie C houdt de 

hypothe g onverdachte lo wel voor chemische verontreinigingen als voor asbest

stand.

5.2 Aanbevelingen

Aanvullend en/of nader onderzoek op de Hessenweg 210 in Achterveld wordt niet noodzakelijk geacht

op basis van de resultaten van dit onderzoek. De mili nische bodemkwaliteit is afdoende

bekend.

Bij toekomstige sloop en/of nieuwbouw ter plaatse van of nabij de verontreiniging met minerale olie 

(boring C115) kan het bevoegd gezag (gemeente) verlangen dat er bodemsanering plaatsvindt. Voor 

het verrichten van graafwerkzaamheden in de verontreiniging moet een saneringsplan worden

opgesteld. Het is niet toegestaan te saneren voordat toestemming is verleend door het bevoegd gezag.

In hoeverre de vastgestelde nische bodemkwaliteit een belemmering vormt voor een

onroerende zaak transactie is afhankelijk van wat overeengekomen is dan wel wordt door partijen. De 

informatiekwaliteit van dit verkennend bodemonderzoek is in dit stadium voldoende ter minimalisering

van risi s die eventuele bodemverontreiniging met zich meebrengt (zie in dit kader ook de Wet 

bodembescherming artikel 55). 
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Omgevingskaart Klantreferentie: M07.0024

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500
Hier bevindt zich Kadastraal object STOUTENBURG C 2133

Koningin Julianaweg , ACHTERVELD



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: M07.0024

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, UTRECHT, 4 april 2007
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:4500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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