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1 INLEIDING 

In opdracht van Gemeente Dalfsen is door Aveco de Bondt een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 

op de projectlocatie gelegen aan de Muldersweg te Oudleusen (gemeente Dalfsen). 

Ten behoeve van de herziening van het geldende bestemmingsplan dient de beoogde ontwikkeling te 

worden getoetst aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. In dit kader dienen voor een aantal 

milieuplanologische aspecten onderzoeken uitgevoerd te worden, waaronder het aspect bodem. 

De doelstelling van het bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit en te 

verifiëren of deze vanuit milieuhygiënische oogpunt een belemmering vormt voor de voorgenomen 

bestemmingsplanwijziging. 

In de volgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van het uitgevoerde onderzoek. 
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2 LOCATIEGEGEVENS 

2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie ligt aan de Muldersweg te Oudleusen. De topografische ligging van de 

onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1, evenals de begrenzing van het plangebied en de 

kadastrale situatie. 

Het onderzochte perceel staat kadastraal bekend als gemeente Dalfsen, sectie R, nummer 251 (en 

deels perceelnummer 1652). Het plangebied heeft een totale oppervlakte van circa 31.040 m2 en is in 

de huidige situatie onbebouwd.  

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Dalfsen, grenzend aan de noordzijde 

van de kern Oudleusen. Het plangebied wordt ontsloten middels de Muldersweg en is in gebruik als 

agrarische grond. Navolgende afbeelding geeft de situering van het plangebied weer. 

 

 

 

 

 

 

Voor een overzicht van de locatie wordt verwezen naar tekening 1. 

2.2 Beschikbare onderzoeksgegevens  

Op een groot deel van de locatie is in het verleden het volgende bodemonderzoek uitgevoerd: 

1. “Verkennend bodemonderzoek op de locatie aan de Muldersweg (sectie R, nr. 251 (ged.)) te 

Oudleusen”, Hunneman Milieu-Advies Raalte BV, projectnummer 2012484/ws/sh, d.d. juni 2012. 

Uit dit onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken: 

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen bijmengingen aan bodemvreemde materialen waargenomen. 

Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal op of in de bodem waargenomen. Ter plaatse van de 2 

toegangsdammen zijn geen bodemvreemde materialen aangetroffen. Zintuiglijk is geen 

asbestverdacht materiaal op of in de bodem waargenomen. 
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3 OPZET ONDERZOEK 

3.1 Vooronderzoek 

Onderdeel van een verkennend bodemonderzoek op basis van de NEN 5740 vormt een vooronderzoek, 

uit te voeren conform de Nederlandse norm (NEN) 5725. Het vooronderzoek heeft bestaan uit het 

verzamelen van de volgende informatie over de te onderzoeken locatie: 

� Voormalig bodemgebruik 

� Huidig bodemgebruik 

� Toekomstig bodemgebruik 

� Bodemopbouw en geohydrologie 

� (Financieel-)juridische situatie (kadastrale gegevens) 

De benodigde informatie is ingewonnen bij de gemeente Dalfsen, het Bodemloket (via de digitale 

bodematlas van de Provincie Overijssel), de website “WatWasWaar.nl” en de bij eerder uitgevoerd 

onderzoek (zie paragraaf 2.2 ‘Beschikbare onderzoeksgegevens’) naar voren gekomen informatie 

geraadpleegd. De verkregen informatie ten aanzien van de onderzoekslocatie is als voldoende 

beschouwd voor het opstellen van een verantwoorde strategie voor het uitgevoerde onderzoek.  

Er zijn op de onderzoekslocatie voor zover bekend in het verleden geen onder- of bovengrondse tanks 

aanwezig geweest. Er hebben op de onderzoekslocatie voor zover bekend geen ophogingen, dempingen 

of stortingen plaatsgevonden. Op de onderzoekslocatie zijn geen vergunningen of meldingen in het 

kader van de Wet milieubeheer van toepassing. 

Verder is niet gebleken dat op de onderzoekslocatie of in de directe omgeving ervan, in het verleden 

voorzieningen aanwezig zijn geweest of activiteiten hebben plaatsgevonden, die de milieuhygiënische 

kwaliteit van de vaste bodem en/of het ondiepe grondwater nadelig kunnen hebben beïnvloed. 

De locatie is in gebruik als weiland. Uit kaartmateriaal (www.watwaswaar.nl) blijkt dat de percelen 

altijd in gebruik zijn geweest als weiland/akker.  

De onderzoekslocatie is voorafgaande aan het onderzoek op basis van het vooronderzoek als 

onverdacht beschouwd. 

3.2 Onderzoeksstrategie 

Het onderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek, waarbij de onderzoeksstrategie is ontleend 

aan de richtlijnen van de NEN 5740. 

De onderzoeksstrategie en -opzet zijn bepaald op basis van de verwachte bodemsituatie van de 

onderzoekslocatie (hypothese), zoals uit de vooraf bij Aveco de Bondt beschikbare informatie naar 

voren is gekomen. Het reeds tijdens voorgaan onderzoek onderzochte terreingedeelte (circa 2 hectare) 

hoeft op aangeven van de gemeente Dalfsen niet opnieuw onderzocht te worden en valt derhalve 

buiten de scope van onderhavige onderzoekslocatie.  
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Gegeven de verwachte bodemsituatie is het overige deel van het plangebied onderzocht volgens de 

onderzoeksstrategie voor een grootschalig onverdachte locatie (ONV-GR) waarbij een oppervlakte van 

de onderzoekslocatie van circa 1,1 hectare is aangehouden. 

Asbest 

In de NEN 5740 worden geen specifieke richtlijnen omschreven voor onderzoek naar het voorkomen van 

asbest in de bodem. Indien tijdens de veldwerkzaamheden op het maaiveld of in de opgeboorde grond 

zintuiglijk asbestverdachte materialen zijn waargenomen, is dit vermeld in paragraaf 4.2.2 

‘Zintuiglijke waarnemingen’. 
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5 TOETSING EN INTERPRETATIE 

5.1 Toetsingskader 

De aan- of afwezigheid van bodemverontreiniging wordt bepaald door de overschrijding van de 

normwaarden van de onderzochte stoffen. 

Voor de toetsing van de bodemkwaliteit worden de streefwaarden grondwater en de 

interventiewaarden grond en grondwater gehanteerd volgens de Circulaire bodemsanering per 1 juli 

2013. Daarnaast worden de achtergrondwaarden voor grond gehanteerd volgens de Regeling 

Bodemkwaliteit. De toetsing wordt uitgevoerd en gevalideerd door de Bodem Toets- en 

Validatieservice (BoToVa). 

Met deze toetsingswaarden worden richtwaarden aangegeven ter beoordeling van de milieuhygiënische 

toestand van de bodem. De interventiewaarde is de waarde, waarbij risico’s voor het milieu en de 

volksgezondheid aanwezig kunnen zijn. Er is mogelijk sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Een sanering kan dan noodzakelijk zijn. 

Volgens de Wet bodembescherming (Wbb) is er sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging indien voor tenminste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van 

minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van een bodemverontreiniging, of 100 m3 poriënverzadigd 

bodemvolume in het geval van grondwaterverontreiniging, hoger is dan de betreffende 

interventiewaarde. Voor een bodemverontreiniging met asbest is het volumecriterium voor het 

vaststellen van de ernst van het geval niet van toepassing, maar geldt alleen de overschrijding van de 

interventiewaarde. 

5.2 Toetsing analyseresultaten grond en grondwater 

In bijlage 3 zijn de analysecertificaten van het grond- en grondwateronderzoek opgenomen. 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden voor grond en grondwater zoals in paragraaf 

5.1 omschreven. De toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 4. 

5.3 Interpretatie onderzoeksresultaten 

5.3.1 Grond 

In de grondmengmonsters MM1_bg t/m MM4_og van de zintuiglijk onverdachte boven- en ondergrond 

van de onderzoekslocatie zijn geen van de onderzochte stoffen in verhoogde gehalten gemeten. 

Er zijn derhalve geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van bodemverontreinigingen in de vaste 

grond van de onderzoekslocatie uit het uitgevoerde onderzoek naar voren gekomen. 
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5.3.2 Grondwater 

In het grondwatermonster uit peilbuis 01 is een sterk verhoogde concentratie aan nikkel en een licht 

verhoogde concentratie aan barium gemeten. De aangetoonde concentratie aan nikkel overschrijdt de 

betreffende interventiewaarde. Er is derhalve mogelijk sprake van een ernstige 

grondwaterverontreiniging.  

In het grondwatermonster uit peilbuis 02 is een matig verhoogde concentratie aan zink en zijn licht 

verhoogde concentraties aan barium en koper gemeten. De aangetoonde concentratie aan zink 

overschrijdt de betreffende toetsingswaarde voor nader onderzoek (indexwaarde >0,5). 

Opgemerkt wordt dat tijdens het voorgaande onderzoek ([1] d.d. 2012) geen dergelijke verhoogde 

concentraties aan zware metalen zijn gemeten. De verhoogde concentraties aan zware metalen 

hebben mogelijk een relatie met de verhoogde troebelheid van het grondwater.  

 

Omdat dergelijk verhoogde concentraties vaker plaatselijk worden gemeten in het grondwater van 

onverdachte locaties, wordt ervan uitgegaan dat ze van nature aanwezig zijn of door 

landbouwactiviteiten (zoals bemesting) ter plaatse zijn ontstaan.  

Gezien het bodemgebruik ter plaatse van de locaties waar de verhoogde concentraties zijn gemeten en 

het feit dat in de bodem geen verhoogde gehalten aan nikkel en zink zijn gemeten wordt 

geconcludeerd dat de gemeten verhoogde concentraties van nature of door landbouwactiviteiten zijn 

ontstaan.  
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6 CONCLUSIE 

In opdracht van Gemeente Dalfsen is door Aveco de Bondt een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 

op de projectlocatie gelegen aan de Muldersweg te Oudleusen (gemeente Dalfsen). 

Ten behoeve van de herziening van het geldende bestemmingsplan dient de beoogde ontwikkeling te 

worden getoetst aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. In dit kader dienen voor een aantal 

milieuplanologische aspecten onderzoeken uitgevoerd te worden, waaronder het aspect bodem. 

De doelstelling van het bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit en te 

verifiëren of deze vanuit milieuhygiënische oogpunt een belemmering vormt voor de voorgenomen 

bestemmingsplanwijziging. 

Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens het verrichten van de handboringen zijn geen bijzonderheden waargenomen die kunnen wijzen 

op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. In de boven- en ondergrond zijn geen bijmengingen 

met bodemvreemde materialen aangetroffen. Tevens zijn op het maaiveld of in de opgeboorde grond 

zintuiglijk geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 

Grond 

Uit het uitgevoerde bodemonderzoek is gebleken dat zowel in de bovengrond als in de ondergrond van 

de onderzoekslocatie geen van de onderzochte stoffen in verhoogde gehalten zijn gemeten.  

Er zijn derhalve geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van bodemverontreinigingen in de vaste 

grond van de onderzoekslocatie uit het uitgevoerde onderzoek naar voren gekomen. 

Grondwater 

In het ondiepe grondwater van de onderzoekslocatie is een sterk verhoogde concentratie aan nikkel, 

een matig verhoogde concentratie aan zink en licht verhoogde concentraties aan barium en koper 

gemeten. De verhoogde concentraties aan zware metalen hebben mogelijk een relatie met de 

verhoogde troebelheid van het grondwater en zijn vermoedelijk van nature aanwezig of ontstaan door 

landbouwactiviteiten (zoals bemesting).  

Resumé 

De verhoogde concentraties aan zware metalen in grondwater zijn mogelijk al van nature aanwezig of 

zijn door landbouwactiviteiten ter plaatse ontstaan en zeer plaatselijk in het grondwater aanwezig. 

Een vervolgonderzoek wordt daarom niet noodzakelijk geacht. 

Gezien de overige vastgestelde bodemkwaliteit – in de boven- en ondergrond zijn geen van de 

onderzochte stoffen in verhoogde gehalten aangetoond - zijn er geen risico's voor de volksgezondheid 

en/of het milieu. Voor geen van de gemeten stoffen in de grond wordt de interventiewaarde 

overschreden.  

Gegeven de in dit rapport beschreven onderzoeksresultaten, wordt de grond vanuit milieuhygiënisch 

oogpunt geschikt geacht voor het huidige gebruik en voorgenomen bestemmingsplanherziening. 

Gezien de gemeten verhoogde concentraties in het grondwater wordt aanbevolen dit niet op te 

pompen ten behoeve van bevochtiging van het maaiveld of consumptie door mens of dier. 
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bijlage 1: 
Topografische ligging onderzoekslocatie en kadastrale situatie 









Kadastraal bericht object pagina 1 van 1
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: DALFSEN  R  251 gedeeltelijk 28-8-2014
 Muldersweg  DALFSEN 12:46:37
Uw referentie: 141423
Toestandsdatum: 27-8-2014

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: DALFSEN R 251 gedeeltelijk
 Grootte: 2 ha (geschat)
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Muldersweg     
 DALFSEN
 Koopsom: € 240.000 Jaar: 2012  
 Ontstaan op: 26-7-2012
 
 Ontstaan uit: DALFSEN R 251
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Gemeente Dalfsen
 Raadhuisstraat  1   
 7721 AX  DALFSEN
 Postadres: Postbus: 35
 7720 AA  DALFSEN
 Zetel: DALFSEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  61775/121      d.d. 26-7-2012 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
DALFSEN  R  251 gedeeltelijk

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  64797/70      d.d. 26-8-2014 
 HYP4  6503/63  reeks ZWOLLE      d.d. 27-12-1989 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  6504/3  reeks ZWOLLE      d.d. 27-12-1989 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  53881/156      d.d. 11-1-2008 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: DALFSEN  R  251 gedeeltelijk 28-8-2014
 Muldersweg  DALFSEN 11:56:07
Uw referentie: 141423
Toestandsdatum: 27-8-2014

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: DALFSEN R 251 gedeeltelijk
 Grootte: 1 ha 10 a 40 ca (geschat)
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (OVERIGE AGRARISCH)
 Locatie: Muldersweg     
 DALFSEN
 Koopsom: € 132.480 Jaar: 2014  
 Ontstaan op: 18-7-2014
 
 Ontstaan uit: DALFSEN R 251 gedeeltelijk
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Gemeente Dalfsen
 Raadhuisstraat  1   
 7721 AX  DALFSEN
 Postadres: Postbus: 35
 7720 AA  DALFSEN
 Zetel: DALFSEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  64634/159      d.d. 18-7-2014 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
DALFSEN  R  251 gedeeltelijk

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  64797/70      d.d. 26-8-2014 
 HYP4  6503/63  reeks ZWOLLE      d.d. 27-12-1989 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  6504/3  reeks ZWOLLE      d.d. 27-12-1989 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  53881/156      d.d. 11-1-2008 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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bijlage 2: 
Overzicht veldwaarnemingen en boorprofielen 
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bijlage 3: 
Analysecertificaten 
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
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Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER  KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf 

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1_bg MM1_bg 01 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 12 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 20
(0-50)

002 Grond (AS3000) MM2_bg MM2_bg 02 (0-50) 05 (0-40) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 13 (0-50) 19
(0-50)

003 Grond (AS3000) MM3_og MM3_og 01 (80-100) 02 (50-100) 03 (50-80) 03 (80-120) 05 (40-90)
004 Grond (AS3000) MM4_og MM4_og 01 (100-150) 02 (100-150) 02 (150-200) 03 (120-150) 04 (50-100) 05 (90-140) 06 (50-100)

06 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 84.9  79.9  84.9  82.6    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.1  4.1  <0.5  <0.5    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.0  2.3  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  <20    

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5    

koper mg/kgds S 10  11  <5  <5    

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

lood mg/kgds S 11  <10  <10  <10    

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5    

nikkel mg/kgds S <3  <3  <3  <3    

zink mg/kgds S 27  35  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

fluoranteen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01  <0.01    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.092 1) 0.07 1) 0.07 1) 0.07 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4798092 19-08-2014 19-08-2014 ALC201  
001 Y4798094 19-08-2014 19-08-2014 ALC201  
002 Y4798076 19-08-2014 19-08-2014 ALC201 Theoretische monsternamedatum
002 Y4798097 19-08-2014 19-08-2014 ALC201 Theoretische monsternamedatum
002 Y4798080 19-08-2014 19-08-2014 ALC201  
002 Y4922846 18-08-2014 18-08-2014 ALC201 Theoretische monsternamedatum
002 Y4798090 19-08-2014 19-08-2014 ALC201 Theoretische monsternamedatum
002 Y4798093 19-08-2014 19-08-2014 ALC201  
002 Y4798057 19-08-2014 19-08-2014 ALC201 Theoretische monsternamedatum
002 Y4798095 19-08-2014 19-08-2014 ALC201  
002 Y4922820 18-08-2014 18-08-2014 ALC201 Theoretische monsternamedatum
002 Y4798091 19-08-2014 19-08-2014 ALC201  
003 Y4922841 18-08-2014 18-08-2014 ALC201 Theoretische monsternamedatum
003 Y4922834 18-08-2014 18-08-2014 ALC201 Theoretische monsternamedatum
003 Y4922853 18-08-2014 18-08-2014 ALC201 Theoretische monsternamedatum
003 Y4922852 18-08-2014 18-08-2014 ALC201 Theoretische monsternamedatum
003 Y4798096 19-08-2014 19-08-2014 ALC201  
004 Y4798100 18-08-2014 18-08-2014 ALC201 Theoretische monsternamedatum
004 Y4922845 18-08-2014 18-08-2014 ALC201 Theoretische monsternamedatum
004 Y4798064 19-08-2014 19-08-2014 ALC201 Theoretische monsternamedatum
004 Y4798102 19-08-2014 19-08-2014 ALC201  
004 Y4798104 19-08-2014 19-08-2014 ALC201 Theoretische monsternamedatum
004 Y4798101 19-08-2014 19-08-2014 ALC201  
004 Y4922864 18-08-2014 18-08-2014 ALC201 Theoretische monsternamedatum
004 Y4922827 18-08-2014 18-08-2014 ALC201 Theoretische monsternamedatum









Aveco de Bondt b.v.

Muldersweg
141423
12045023

25-08-2014
25-08-2014

27-08-2014

Blad 4 van 5

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER  KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
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tabel 5: Normwaarden grondwater 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  50 200  625 
Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 
Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 
Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 
Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 
Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 
Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 
Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 
Zink [Zn] µg/l  65 24  800 
   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Benzeen µg/l  0,2   30 
Tolueen µg/l  7   1000 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie (totaal) µg/l  50   600 
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Kwaliteitsborging 

Erkenningen Kwalibo 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het Besluit Bodemkwaliteit. Hoofdstuk 2 van dit besluit 

beschrijft de kwaliteitsborging in het bodembeheer, ook wel bekend als Kwalibo. Het onderdeel Kwalibo geeft regels voor de 

uitvoering van werkzaamheden in de (water)bodemsector en stelt eisen aan de uitvoerders en de bodemintermediairs. 

Bodemintermediairs mogen alleen onder Kwalibo werkzaamheden verrichten als zij daarvoor zijn erkend. Rijkswaterstaat 

Leefomgeving beheert de erkenningen. Een erkenning is een beschikking, afgegeven in het kader van het Besluit 

bodemkwaliteit, waarin staat dat de bodemintermediair voldoet aan de gestelde voorwaarden. Bevoegd gezag mag alleen 

gegevens accepteren van een erkende intermediair. 

De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. Daarin is beschreven hoe 

een bodemintermediair bepaalde werkzaamheden moet uitvoeren. Aveco de Bondt borgt dat de veldwerkzaamheden, 

monsterneming en/of milieukundige begeleiding worden uitgevoerd door of onder directe leiding van een erkend 

medewerker conform onze procescertificaten: 

� Monsterneming voor partijkeuringen. Waarbij de uitgevoerde processen voldoen aan de beoordelingsrichtlijn SIKB 1000 

“Monsterneming voor partijkeuringen”. 

� Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. Waarbij de uitgevoerde processen voldoen aan de beoordelingsrichtlijn 

SIKB 2000 “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. 

� Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg. 

Waarbij de uitgevoerde processen voldoen aan de beoordelingsrichtlijn SIKB 6000 “Milieukundige begeleiding en 

evaluatie van bodemsanering”. 

De procescertificaten staan op naam van Aveco de Bondt bv. Aveco de Bondt bv is statutair gevestigd te Rijssen en 

geregistreerd onder nummer Kamer van Koophandel nr. 30169759. Als postadres geldt postbus 202 te Rijssen. De 

operationele werkzaamheden worden vanuit verschillende standplaatsen uitgevoerd. 

Functiescheiding (integriteit) 

Bodemintermediairs moeten onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. Dit moet voorkomen 

dat eigenaren van bijvoorbeeld verontreinigde locaties of initiatiefnemers tot bijvoorbeeld een bodemsanering op een 

ongewenste wijze de bodemintermediairs beïnvloeden. De eis van verplichte functiescheiding betreft alleen de relatie 

opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. 

Functiescheiding is verplicht voor de onder de voornoemde procescertificaten uit te voeren zogeheten kritische functies. 

Conform de daartoe in het kwaliteitssysteem van Aveco de Bondt bv opgenomen procedure wordt bij iedere (potentiële) 

opdracht voor de uitvoering van één van deze kritische functies, gecontroleerd of van functiescheiding sprake is. In onze 

offertes en rapportages wordt het resultaat van deze toets weergegeven. 
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tekening 1: 
Overzicht locatie met monsterpunten 






