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1

Inleiding

Gemeente Apeldoorn is voornemens een bodemsanering uit te laten voeren op het terrein
aan de Hoenderloseweg 145a in Apeldoorn. Op de locatie is door chemisch wassen in het
verleden een VOCl verontreiniging in grond en grondwater veroorzaakt. Daarnaast is ook
de bovengrond op een deel van het terrein sterk verontreinigd met zware metalen en PAK.
In 2008 is door de provincie Gelderland de besluit ernst en spoedeisendheid in het kader
van de Wet bodembescherming vastgesteld. Er is vastgesteld dat sprake is van twee
gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Op basis van de risico’s van verspreiding dient
de verontreiniging met VOCl met spoed gesaneerd te worden. Op basis van dit besluit dient
uiterlijk begin 2012 met de sanering te zijn begonnen. De sanering van de verontreiniging
met zware metalen en PAK is niet spoedeisend.
Voor de VOCl verontreiniging kan onderscheid worden gemaakt in een brongebied en een
pluim.
Pluim: In het westelijk deel van Apeldoorn zijn de afgelopen jaren plannen uitgewerkt om
vanuit duurzaamheid en effectiviteit verschillende waterbelangen te koppelen. Dit heeft
geleid tot het gebiedsgericht grondwaterbeheer Apeldoorn (GGBA). In dit kader is de voor
de sanering van de in het gebied (3 deelgebieden) aanwezige grondwaterverontreinigingen
een raamsaneringsplan opgesteld. Door de provincie Gelderland is in september 2011
ingestemd (zaak 2011 – 001643) met het raamsaneringsplan (deelsaneringsplan voor de
pluimen). De pluim van deze locatie valt binnen de projectgebied Ugchelen waarvoor een
uitvoeringsplan is opgesteld dat door de provincie Gelderland is goedgekeurd (zaak 2011‐
001643 van 12 januari 2012).
Brongebied / vaste bodem: In juni 2011 is door CSO een saneringsonderzoek opgesteld waarin
een aantal mogelijke varianten voor de sanering van het brongebied is uitgewerkt die onder
meer op technische, financiële en milieuhygiënische aspecten met elkaar zijn vergeleken.
Variant D, de soberste functionele variant, is in eerste instantie door de opdrachtgever als
voorkeursvariant aangemerkt. Bij de voorbereiding van de sanering in 2012 bleek variant D
beleidsmatig niet haalbaar.
Op basis van wensen en eisen van het bevoegde gezag Wbb, de eigenaar en gebruikers van
de locatie en de gemeente Apeldoorn, liggen nu 3 mogelijke saneringsvarianten voor. Alle 3
varianten gaan uit van bronverwijdering door ontgraving, maar verschillen in dikte en
omvang van de te realiseren leeflaag. De uiteindelijk uit te voeren variant hangt af van
nadere afstemming met de eigenaar en gebruikers.
Omdat het eindresultaat van deze afstemming naar verwachting nog enkele maanden zal
duren, en het gewenst is de sanering de periode september / oktober uit te voeren, wordt in
het saneringsplan instemming gevraagd op alle drie mogelijke varianten.
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In dit rapport worden de 3 varianten uitgewerkt als deelsaneringsplan. Het plan is als volgt
ingedeeld:
 hoofdstuk 2: algemene gegevens en de uitgangsituatie met betrekking tot de
bodemverontreiniging;
 hoofdstuk 3: saneringsdoelen en afweging van saneringsvarianten;
 hoofdstuk 4: praktische uitwerking van de gekozen saneringsaanpak;
 hoofdstuk 5: milieukundige processturing en verificatie;
 in hoofdstuk 6 wordt ingegaan op uitvoeringsaspecten: vergunningen, organisatie,
milieukundige begeleiding en veiligheid;
 in hoofdstuk 7 worden de nazorg aspecten beschreven.
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2.1

2

Uitgangssituatie

LOCATIEGEGEVENS
De saneringslocatie is gesitueerd langs de vroegere uitvalsweg naar Hoenderloo.
De locatie wordt aan de zuidoostzijde begrensd door weiland. Aan de noordwestzijde
wordt de locatie begrensd door de Ugchelse beek. Aan de overzijde van de beek zijn diverse
huizen met tuin gesitueerd. Noordelijk van de locatie is de Rijksweg A1 gelegen.
Op de locatie staan twee romney loodsen, waarvan één in gebruik als paardenstal, drie
schuurtjes en een bungalow (bewoond).
De regionale ligging is weergegeven in bijlage 1.
De saneringslocatie is kadastraal bekend als gemeente Apeldoorn, sectie I, nummer 4606. De
oppervlakte van dit kadastrale perceel is 3.080 m². De centrale coördinaten van het terrein
zijn x = 191709 en y = 465858. In bijlage 2 zijn de kadastrale kaart en de kadastrale legger
opgenomen.

2.2

BOUWKUNDIGE ASPECTEN, BOMEN, KABELS EN LEIDINGEN
In deze paragraaf zijn enkele voor de wijze van sanering relevante gegevens over bouw‐ en
funderingswijze opgenomen.
Opstallen
Centraal op het perceel, waar zich ook de verontreinigingsbron bevindt, staan twee romney
loodsen, waarvan één in gebruik als paardenstal en drie schuurtjes. Deze opstallen zullen
worden gesloopt. Aan de noordzijde van het terrein (buiten de te ontgraven zone) staat een
houten bungalow, die gehandhaafd wordt.
Kabels & leidingen
Alle aanwezige kabels en leidingen op de locatie zijn middels een KLIC‐melding in kaart ge‐
bracht. Hieruit blijkt dat langs het toegangspad een gasleiding (PVC 110), electra
(laagspanning), waterleiding (PVC 50) en telefoonleiding liggen. De meters voor deze
leidingen bevinden zich aan de westgrens van het perceel. De ligging van de
huisaansluiting is niet goed bekend. Deze kabels en leidingen worden voorafgaand aan de
sloop veilig gesteld of omgelegd.
Bomen
Langs de beek staan 4 waardevolle bomen (zie bijlage 13). Aan de oostzijde staan langs de
perceelgrens ook als waardevol gekenmerkte bomen. Langs de zuidzijde van het perceel
staan enkele minder waardevolle bomen.
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2.3

BODEMOPBOUW EN GRONDWATER
Bodemopbouw
Het maaiveld van de saneringslocatie bevindt zich op ca. 32 m +NAP. Uit gegevens van het
DINO loket (boring B33B0180 – enkele honderden meters zuidwestelijk van de locatie) is het
volgende beeld van de bodemopbouw verkregen (tabel 1).

Tabel 1
Schematische weergave van de
regionale bodemopbouw

Diepte

Samenstelling

Formatie

Geohydrologische indeling

0 - 51

Matig grof tot zeer grof zand

Twenthe, Kreftenheye

1

51 - 52

Leem

Drenthe

Scheidende laag

52 - 88

Zeer grof tot uiterst grof zand

(m-mv)

ste

watervoerend pakket

e

2 watervoerend pakket

Grondwater
Nabij de onderzoekslocatie, op enige afstand ten noordoosten ervan, is een pompproef
gedaan waarbij een doorlaatvermogen (transmissiviteit) van circa 6000 m2/dag is
vastgesteld.
De stijghoogte van het grondwater ter plaatse bedraagt circa 30 m+NAP, hetgeen
overeenkomt met circa 2 m ‐mv. Uit monitoring van de stijghoogte van het grondwater van
mei 2012 tot april 2013 blijkt dat de stijghoogte varieert van ca. 1,8 m –mv in de winter tot ca.
2,3 m –mv in het najaar. De stromingsrichting van het grondwater is noordoostelijk gericht.
Ter plaatse van de opgeperste kleilagen wordt de grondwaterstroming zodanig geblokkeerd
dat opstuwing ontstaat en een sprong in de stijghoogte ontstaat van bovenstrooms naar
benedenstrooms van de kleilagen. Als gevolg van het opkwellend grondwater zijn in de
omgeving van Uchgelen vele sprengbeken ontstaan. De beken zijn voor een groot deel
drooggevallen of slechts voor een deel van het jaar watervoerend, vanwege verlaging van
grondwaterstand en doordat sommige beken zijn dichtgeslibd en/of vol gestort. Door
Arcadis is een gedetailleerd hydrologisch model gemaakt van Ugchelen en omgeving
(rapport met kenmerk 074615815.0.3, 19 april 2010).
Uit het isohypsenpatroon ter plaatse van de onderzoekslocatie blijkt geen (grote) invloed
van de beek of de grondwateronttrekkingen in de omgeving op de lokale
grondwaterstroming.

2.4

HISTORIE
Uit historisch onderzoek (Oranjewoud, 15009‐83323, februari 1997) en een gesprek met de
gebruiker van het terrein in 2011 blijkt:
 De chemische was activiteiten zijn in 1974 gestart en in 1981 weer gestaakt
 In de meest zuidelijk romneyloods hebben twee wasmachines voor chemisch wassen
gestaan.
 In de schuur zonder dak heeft een mangel gestaan en werd de was verwerkt (persen en
strijken). Voor 1974 was deze schuur naar verluid in gebruik als garage met smeerkuil.
 De meest noordelijke romneyloods was in gebruik als opslag en uitgifte van schone was.
 Tijdens de bedrijfsvoering werd de afgewerkte wasvloeistof (PER) achter de
romneyloods geloosd.
 Het is niet bekend waar en hoeveel voorraad aan oplosmiddelen op het terrein was
opgeslagen.
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2.5

VERONTREINIGINGSSITUATIE

2.5.1

UITGEVOERDE ONDERZOEKEN
Op de locatie zijn in het verleden de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd:
 Nader bodemonderzoek op het voormalige bedrijfsterrein aan de Hoenderloseweg 145a
te Ugchelen, Hunneman Milieu Advies, kenmerk 97.03.201, maart 2001;
 Nader bodemonderzoek op de locatie aan de Hoenderloseweg 145a te Ugchelen,
Hunneman Milieu Advies, kenmerk 2006885, juni 2007;
 Saneringsonderzoek locatie Hoenderloseweg 145a te Ugchelen, CSO Adviesbureau,
kenmerk 08J138.R01, juni 2011.
Eerdere onderzoeken (Oranjewoud, 1997 en Verhoeve Milieu, 2004) zijn niet beschikbaar,
maar de relevante resultaten zijn wel opgenomen in de raportages van Hunneman.
In Juni 2013 is aanvullend nog de verontreiniging van de vaste bodem op enkele kritische
punten in beeld gebracht door analyse van steekbus monsters van de grond.
De betreffende boorpunten zijn weergegeven op de schets in bijlage 15.1 De verkregen
analysestaten zijn weergegeven in bijlage 15.2.
De uitgevoerde bodemonderzoeken zijn niet gericht op de aanwezigheid van asbest in de
bodem. Wel is door Hunneman opgemerkt dat zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal is
aangetroffen.
Omdat de VOCl gehaltes en de exacte ligging van de AW2000 contour voor VOCl op enkele
punten extra belang heeft, is een aanvullend onderzoek uitgevoerd. Uit het aanvullend
onderzoek blijkt dat in de onverzadigde zone alleen “per” wordt aangetoond. De opzet en
resultaten van het aanvullend onderzoek zijn weergegeven in bijlage 15.
Op basis van de resultaten van bovenstaande onderzoeken is het navolgende beeld van de
verontreinigingssituatie verkregen.

2.5.2

VERONTREINIGING GROND

Tabel 2
Verontreiniging grond

Terreindeel

Verontreiniging

bronzone

“per”

> I-waarde
Oppervlak in m

2

Diepte in m -mv
Omvang in m
Centrale

VOCl

terreindeel

(hoofdzakelijk “per”)

2

Diepte in m -mv
Omvang in m
Ter plaatse van

PAK, zware metalen

3

Oppervlak in m

150
0–4
600

3

Oppervlak in m

> S-waarde

2

1.200

1.600

0–1à3

0–4

1.800

4.400

Ca. 800

verharding en
bebouwing
Diepte in m -mv
Omvang in m
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De contouren van de verontreiniging met VOCl en zware metalen in de bovengrond vallen
grotendeels samen. De verontreinigingssituatie in de vaste bodem (inclusief streef‐ en
interventiewaardecontour) is weergegeven in bijlage 2.
De VOCl verontreiniging in grond is niet beperkt tot het bronperceel, maar overschrijdt aan
de zuidzijde de perceelgrens met de aanliggende percelen weiland en (moes)tuin.
De totale vracht aan VOCl in de vaste bodem in het brongebied is door CSO berekend op
393 kg. Ook is door CSO op basis van de beschikbare gegevens afgeleid hoe de in de vaste
bodem aanwezige verontreinigingsvracht is verdeeld over de verschillende terreindelen /
bodemlagen. De betreffende tabel 12 uit het saneringsonderzoek is navolgend weergegeven.

De onderbouwing van deze tabel is weergegeven in bijlage 7c van het saneringsonderzoek.
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de bodemlagen beneden 0,5 m –mv buiten de bronzone
nauwelijks bijdragen aan de totale vracht.

2.5.3

VERONTREINIGD GRONDWATER

Tabel 3
Verontreiniging grondwater

Terreindeel

Verontreiniging

Tot 1.200 m

VOCl

Oppervlak in m

2

> I-waarde

> S-waarde

95.000

200.000

15

35

1.400.000

7.000.000

buiten het perceel
Dieptetraject in
m -mv
Omvang in m

3

De verontreinigingssituatie in het grondwater is weergegeven in bijlage 3a. De totale vracht
aan VOCl in het grondwater van de pluim binnen de I‐waarde contour van deze
verontreiniging is op basis van de beschikbare grondwateranalyses uit 2007 ingeschat op ca.
200 kg (zie bijlage 3b). De vracht in het grondwater buiten de I‐waarde contour is
verwaarloosbaar beschouwd ten opzichte van de 200kg. Van de hoeveelheid aan de vaste
bodem geadsorbeerde VOCl in het pluimgebied is door gebrek aan informatie over het
organisch stofgehalte geen zinnige schatting te maken.
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2.5.4

NATUURLIJKE BODEMPROCESSEN
De verontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen is meer dan 30 jaar oud. Deze neiging
tot verspreiding van de verontreiniging wordt gecompenseerd door natuurlijke afbraak‐
processen in de bodem. Dit betreft anaerobe afbraak van per en tri en zowel anaerobe als
aerobe afbraak van cis‐dichlooretheen en vinylchloride. Dit wordt gereflecteerd door het feit
dat in het grondwater naast “per” en “tri” ook cis‐dichlooretheen en vinylchloride meetbaar
zijn. Door Bioclear is een karakterisatie van de potentie voor natuurlijke afbraak gedaan.
Hieruit bleek dat er methanogene omstandigheden heersen, maar er weinig organismen zijn
die voor natuurlijke afbraak kunnen zorgen. Oorzaak is waarschijnlijk een tekort aan
geschikte koolstofbron.

2.5.5

VERWACHTE PLUIMONTWIKKELING
Gezien de ouderdom van de vlek en de zeer beperkt aanwezige potentie voor natuurlijke
afbraak mag worden aangenomen dat de pluim in de huidige situatie niet stabiel is.
Gezien de relatief hoge concentraties in de vaste bodem zal nog geruime tijd nalevering naar
het grondwater optreden.

2.6

GEVALSDEFINITIE EN SPOEDEISENDHEID
Het te saneren geval van bodemverontreiniging is de verontreiniging met VOCl in de
bodem. De gevalsgrens is weergegeven in bijlage 5. Omdat de pluim gebiedsgericht
aangepakt zal worden, heeft dit plan alleen betrekking op de verontreiniging in de bronzone
en betreft daarmee een deelsanering. De afbakening van de VOCl verontreiniging in de
vaste bodem is weergegeven in bijlage 3. De I‐waarde contour overschrijdt voor een beperkt
deel de terreingrens met het zuidoostelijk aangrenzende perceel weiland (kadastraal perceel
3245). Omdat de ernst en spoedeisendheid van het geval door de provincie Gelderland
reeds vastgesteld zijn (er is een verspreidingsrisico, geen humaan risico), wordt op de
evaluatie van risico’s verder niet ingegaan.

2.7

GEWENSTE ONTWIKKELINGEN
De eigenaar van het terrein heeft de wens om (een deel van) de locatie een
woonbestemming te geven. De gemeente heeft de wens om langs de beek een wandelpad te
realiseren. Tevens leeft de wens om de huidige situatie (industrie bestemming en illegaal
wonen) te regulariseren. De betrokken partijen zijn over een wijziging van het
bestemmingsplan en daarmee samenhangende kostenconsequenties op het moment van
opstellen van dit saneringsplan nog in overleg.
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3

Saneringsdoelstelling
en onderbouwing gekozen aanpak
3.1

RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN
Voor de uit te werken aanpak van de sanering worden de volgende randvoorwaarden en
uitgangspunten gehanteerd:
 De sanering wordt uitgevoerd conform het beleid van de provincie Gelderland, zoals
verwoord in de Beleidsnota Bodem 2012 “De Gelderse Wegwijzer door Bodemland”.
 Het deelsaneringsplan heeft betrekking op de VOCl verontreiniging in de bronzone. De
pluim van de verontreiniging wordt gebiedsgericht gesaneerd en daartoe overgedragen
aan de gebiedsgerichte grondwaterbeheerder van de gemeente Apeldoorn.
 Primair doel van de sanering is het reduceren van de nalevering van VOCl uit de
bronzone naar de pluim. Secundair doel is de locatie geschikt maken voor het huidig
en/of toekomstig gebruik.
 Uitgangspunt voor de sanering is dat sterk gestuurd wordt op kosten en op
vrachtverwijdering.
 Omdat met de eigenaar en gebruiker van de locatie nog geen definitief akkoord is bereikt
over de herinrichting van de locatie zijn 3 mogelijke opties uitgewerkt.
 Bij de sanering dient de bungalow in de opties 2 en 3 gehandhaafd te blijven. De overige
opstallen mogen verwijderd/ gesloopt worden.
 De bungalow is de enige opstal die een woonfunctie heeft. Hier komt ook na een
eventuele bestemmingswijziging geen verandering in. In 2007 zijn in de bungalow
binnenluchtmetingen uitgevoerd. De gemeten VOCl bleven ruim beneden de TCL.
 Tijdens de sanering moet de bungalow bewoonbaar blijven incl. voorzieningen voor gas,
water en licht, tenzij optie 1 wordt uitgevoerd.
 Bij de sanering moet rekening gehouden worden met het feit dat aan de noordzijde van
de locatie een beekje loopt dat watervoerend moet blijven.
 Bij de sanering dienen de waardevolle bomen die ter hoogte van de geplande ontgraving
tot 4 m –mv langs het beekje staan, behouden te blijven. De wortels van deze bomen
mogen daarom in een straal van 5 m rond de stam niet beschadigd worden. Dit betekent
dat binnen deze straal geen grond ontgraven kan worden.
 Bij de sanering is het een wens de waardevolle bomen die aan de zuidoost zijde langs de
terreingrens staan te behouden, mits dat geen risico’s oplevert voor de volksgezondheid
bij functioneel gebruik. De wortels van deze bomen mogen dan in een straal van
maximaal 5 m rond de stam niet beschadigd worden. Dit betekent dat binnen deze straal
weinig of geen grond ontgraven kan worden.
 De sanering moet leiden tot een situatie waarin de resterende vracht in de vaste bodem,
en daarmee de toekomstige nalevering aan de pluim van de verontreiniging, sterk is
verminderd.
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 Op basis van de nota bodembeheer van de gemeente Apeldoorn is de bodemfunctie ter
plaatse “natuur”, zodat voor de leeflaag grond kwaliteit AW2000 toegepast moet
worden.

3.2

SANERINGSAFWEGING
Voor de keuze van de na te streven saneringsdoelen voor deze locatie zijn in het
saneringsonderzoek van CSO enkele varianten globaal uitgewerkt en vergeleken op
relevante aspecten.
Omdat het primaire doel van de sanering is het verminderen van de vracht die vanuit de
bron van de verontreiniging nog kan worden na geleverd naar het grondwater, omvatten
alle uitgewerkte varianten de belangrijkste zones die bijdragen aan deze vracht:
*De bronzone (tot ca. 4 m ‐mv) en
*De bovenlaag van de bodem binnen de Interventiewaarde‐contour (laag van 0‐0,5 m –mv).
De bijdrage aan de vracht van de andere bodemlagen en het grondwater op de bronlocatie is
beperkt tot maximaal ca. 1 à 2 % van de vracht ter plaatse van de bronlocatie (zie
vrachtanalyse grond en grondwater in § 2.5.2).
Het secundaire doel van de sanering is de locatie geschikt te maken voor de huidige dan wel
toekomstige functie. De horizontale begrenzing van de te saneren bovenlaag wordt daarmee
bepaald door beleidsmatige en praktische randvoorwaarden.
Op basis van het saneringsonderzoek en aanvullende uitwerkingen door Arcadis is voor het
behalen van het bovengenoemde primaire doel door de opdrachtgever gekozen voor een
variant met ontgraving van de bronzone tot ca. 4 m –mv en de bovengrond binnen de I‐
waarde contour tot 0,5 m ‐mv. Voor het gebied binnen de contouren van de VOCl
verontreiniging dient om te voldoen aan het secundaire doel een leeflaag te worden
aangebracht, waarvan de begrenzing en dikte afhangt van de beoogde functie.
Omdat de beoogde functie op dit moment nog niet definitief bekend is, zijn hiervoor in dit
saneringsplan 3 mogelijke opties opgenomen die uitgaan van:
Optie 1 ‐ de huidige bestemming (functies industrie en natuur).
Optie 2 ‐ de huidige bestemming (functies industrie en natuur) met gedogen van de
bestaande woonfunctie.
Optie 3 ‐ de beoogde nieuwe bestemming (functies wonen en natuur).
De ontgraving van de bronzone is voor alle drie de varianten gelijk.
Door de aanwezigheid van waardevolle bomen aan de beekzijde kan de beoogde
ontgraving van de bronzone niet volledig uitgevoerd worden. Voor alle geselecteerde opties
geldt dat op basis van de gegevens uit het saneringsonderzoek en de reductie van de
ontgraving een vrachtvermindering in de vaste bodem van ca. 85 % wordt verwacht.
Omdat de vracht in de pluim ongeveer even groot is als de vracht in de bronzone kan bij
verwijdering van ca. 85 % van de vracht in de bronzone, nog in de orde van 15 % toename
van de vracht in de pluim optreden. Een dergelijke toename van de opgave voor het
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gebiedsgerichte beheer kan niet als frustreren gezien worden en kan vanuit
kostenoverwegingen als acceptabel beoordeeld worden.
Op plaatsen waar door de aanwezigheid van te handhaven bomen minder dan beoogd
ontgraven kan worden kan de schone leeflaag niet gerealiseerd worden. Dit levert geen
risico’s op:
 Er is geen woon of verblijfsfunctie in de betreffende zone.
 Ter plaatse van het mogelijke wandelpad is voor een mogelijke restverontreiniging van 2
mg/kg d.s. aan “per” afgeleid dat er geen sprake is van risico’s voor spelende kinderen
(bijlage 14.1).
 Voor een mogelijke restverontreiniging van 20 mg/kg d.s. aan “per” rond de
oppervlakkige boomwortels is afgeleid dat er geen sprake is van ecologische risico’s
(bijlage 14.2).
Aan de oostzijde van de locatie staan tevens een aantal waardevolle bomen. Op basis van de
onderzoeksresultaten van mei 2013 blijkt nog sprake te zijn van geringe overschrijding van
de AW 2000 waarde. Omdat geen sprake is van onaanvaardbare risico ’s en ontgraving van
deze verontreiniging nauwelijks bijdraagt aan vrachtverwijdering wordt het belang van het
behoud van de waardevolle bomen groter geacht dan het exact behalen van de AW2000
terugsaneerwaarde.
De drie geselecteerde opties zijn in het navolgende hoofdstuk uitgewerkt.

3.3

SANERINGSDOELEN
Primair doel van de sanering is het realiseren van een significante vrachtvermindering,
zodat de gebiedsgerichte aanpak van de pluim van de verontreiniging niet gefrustreerd
wordt door nalevering uit de vaste bodem. Hiertoe wordt ter plaatse van de bron van de
verontreiniging grond ontgraven tot ca. 2 m beneden grondwaterniveau.
Secundair doel van de sanering is de locatie geschikt te maken voor het huidige c.q. beoogde
gebruik. De 3 opties voor de realisatie van het secundaire doel zijn:
 Optie 1: Sloop van alle opstallen en functioneel saneren volledige VOCl vlek. Dikte
leeflaag conform functie Industrie resp. natuur, zoals weergegeven in de tekening uit het
huidig bestemmingsplan (zie bijlage 11.1*). Horizontaal terugsaneren naar de contour
van de maximale waarde Industrie resp. AW2000 contour (zuidelijke strook heeft functie
natuur). Aanvullen met AW2000 grond (de toegestane toepassingsgrond conform de
Bodemkwaliteitskaart Apeldoorn voor dit gebied). Het stukje weiland aan de zuidzijde
heeft bestemming agrarisch. Hier zal, voor zover beneden 0,5 m –mv nog verontreiniging
aanwezig is, aanvullend ontgraven worden c.q. een leeflaag met een dikte van 1,0 m
gerealiseerd worden. Hierbij zal aangevuld worden met AW2000 grond.
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 Optie 2: Sloop van alle opstallen met uitzondering van de woning en functioneel saneren
van de VOCl vlek met uitzondering van de locatie van de woning. Dikte leeflaag conform
functie Industrie resp. natuur, zoals weergegeven in de tekening uit het huidig
bestemmingsplan (zie bijlage 11.1*). Horizontaal terugsaneren naar de contour van de
maximale waarde industrie resp. AW2000 contour (zuidelijke strook heeft functie
natuur). De locatie van de woning wordt niet ontgraven omdat is aangetoond dat hier
geen sprake is van onaanvaardbare risico’s. Ter plaatse van het weiland zal, voor zover
beneden 0,5 m –mv nog verontreiniging aanwezig is, aanvullend ontgraven worden c.q.
een leeflaag met een dikte van 1,0 m gerealiseerd worden tot de AW2000 contour. Hierbij
zal aangevuld worden met AW2000 grond.
 Optie 3: Sloop van alle opstallen met uitzondering van de woning en functioneel saneren
de VOCl vlek met uitzondering van de locatie van de woning. De locatie van de woning
wordt niet ontgraven omdat is aangetoond dat hier geen sprake is van onaanvaardbare
risico’s. Leeflaag deels conform functie natuur en deels conform functie agrarisch c.q.
wonen conform beoogde bestemming, zoals weergegeven in de schets (zie bijlage 11.2).
Horizontaal terugsaneren naar de AW2000 contour met uitzondering van de locatie van
de woning. Naast de woning en ter plaatse van het weiland zal, voor zover beneden 0,5
m –mv nog verontreiniging aanwezig is, aanvullend ontgraven worden c.q. een leeflaag
met een dikte van 1,0 m gerealiseerd worden tot de AW2000 contour. Hierbij zal
aangevuld worden met AW2000 grond.
*Toelichting bijlage 11.1: Paars:
bestemming industrie
Groen: bestemming natuur
Turkoois: bestemming agrarisch
Geel:
bestemming wonen
De beschreven maatregelen vormen een kosteneffectieve, functiegerichte deelsanering van
de bronzone.
Gezien de verontreinigingssituatie zijn de volgende saneringsdoelen uitgewerkt.

3.3.1

SANERINGSDOELEN BOVENGROND
De VOCl verontreiniging in de bovengrond wordt functiegericht gesaneerd. Dit betekent
dat ter plaatse van de met VOCl verontreinigde terreindelen grond wordt afgegraven en
vervangen door een leeflaag waarvan de dikte en kwaliteit is afgestemd op de bodemfunctie
na saneren.
Bij de opties 2 en 3 blijft de woning staan. Ter plaatse van de woning komt dan geen
leeflaag. In het verleden is door binnenluchtmetingen reeds vastgesteld dat ter plaatse van
de woning geen sprake is van risico’s voor de mens.
Aan de oostzijde staan langs de erfgrens enkele door de omgeving als waardevol
beoordeelde bomen. Deze bomen staan net binnen de AW2000 contour. Handhaven van
deze bomen levert een beperkte afwijking op ten aanzien van de beoogde aanpak:
horizontaal graven tot de AW2000 contour. Omdat ter plaatse concentraties beneden de
interventiewaarde verwacht worden is de impact op het rendement van de sanering
(vrachtverwijdering) verwaarloosbaar. Uitgangspunt voor de sanering is daarom
handhaven van deze bomen op voorwaarde dat de resultaten van de controlemonsters van
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de zijwanden ter plaatse concentraties beneden de 1,0 mg/kg d.s. te zien geven. Bij hogere
restconcentraties zal aanvullend ontgraven en 1 of meer bomen gekapt worden.
Ter plaatse van de te handhaven bomen langs de beek mag niet ontgraven worden en daar
blijft dus (ook in de bovengrond) een restverontreiniging achter.

3.3.2

SANERINGSDOELEN ONDERGROND
Saneringsdoel voor de ondergrond is een significante vermindering van de vracht aan
VOCl. De verontreiniging in de ondergrond wordt alleen ter plaatse van de bronzone
verwijderd. De in bijlage 7 ingekaderde bronzone wordt hiertoe in principe ontgraven tot
maximaal 4 m –mv, voor zover de grond concentraties boven de interventiewaarde heeft.
De verontreiniging in de ondergrond op de resterende delen van het terrein wordt niet
actief gesaneerd. Met deze ontgraving van de bronzone en de geplande ontgraving van de
bovengrond blijft naar verwachting ca. 15% van de nog resterende vracht in de vaste bodem
achter. Naar verwachting kan in de bodem en wanden van de ontgraving plaatselijk nog
restverontreiniging met “per” achterblijven in gehaltes van 1 à 20 mg/kg.
Voor alle drie de varianten geldt dat er geen risico ’s zijn aangetoond vanuit het
verontreinigde grondwater. Om deze reden wordt geen saneringsdoelstelling gesteld aan
het grondwater. Na de uitvoering van de sanering zal de situatie in het grondwater worden
geverifieerd, zie hoofdstuk 5.3
Na de sanering is er in de ondergrond en het grondwater derhalve nog sprake van een
restverontreiniging (zie bijlage 6).
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4.1

4

Uitwerking sanering

PLANNING
Geplande start van de sanering is september / oktober 2013. Naar verwachting zal de
fasering van de sanering globaal als volgt zijn:
 voorbereidende werkzaamheden

: eerste week;

 graafwerkzaamheden bovengrond

: tweede week;

 bemaling van het grondwater om droog te kunnen graven : derde en vierde week;
 ontgraven bron tot 4 m ‐mv

4.2

: derde en vierde week;

 aanvullen met grond kwaliteit AW2000 (tot 1 m –mv)

: vierde week;

 aanvullen bovenste meter met grond kwaliteit AW2000

: vijfde week.

AANPAK VAN DE SANERING
De aanpak van de bodemsanering zal op basis van een prestatiecontract worden aanbesteed,
waarbij doelstellingen en randvoorwaarden (o.a. conform saneringsplan) maatgevend zijn
en geen werkmethode wordt voorgeschreven anders dan dat de sanering door ontgraving
uitgevoerd moet worden. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is door ARCADIS een
referentie ontwerp gemaakt gebaseerd op in den droge ontgraven binnen sleufbekisting. De
onderstaande beschrijving is gebaseerd op het referentieontwerp van ARCADIS.

4.2.1

GRAAFWERK
Als het graafwerk conform referentieontwerp wordt uitgevoerd, zijn drie stappen voorzien.
Stap 1 : De bovenste 0,5 m van de grondverontreiniging zal globaal binnen de contour van
de AW2000 resp. max. waarde industrie voor VOCl in grond (zie bijlage 7) worden
ontgraven en worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Bij het ontgraven zal
onderscheid worden gemaakt tussen grond die binnen de interventiewaarde contour voor
PAK en zware metalen (zie bijlage 2.3) vrijkomt en grond die buiten deze contour vrijkomt.
De exacte ontgravingscontour zal worden vastgesteld met behulp van een PID meter en
analyse van controlemonsters van de zijwanden.
Stap 2 : Binnen de contouren van de bronzone wordt ontgraven tot aan grondwaterniveau
(ca. 2 m –mv). De ontgraven grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.
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Stap 3 : Om beneden 2 m –mv in den droge te kunnen graven zal gedurende circa één week
bemaling van het grondwater worden toegepast (grondwaterstand te verlagen tot circa 4,3
m –mv). De daadwerkelijke technische uitwerking van de saneringswerkzaamheden wordt
door de aannemer gedaan. Een inschatting van het te verwachten waterbezwaar in
uitgewerkt in het kader van het saneringsonderzoek en resulteerde, afhankelijk van de
aanpak in een waterbezwaar van 85 tot 180 m3/uur.
Indien vanwege technische en kosten beperkingen niet de gewenste diepte van 4 m – m.v.
bereikt kan worden zal hierover nader overleg plaats vinden met het bevoegde gezag. Zie
ook onder 4.2.2.
Het uiteindelijk te verwachten debiet van een onttrekking hangt sterk af van de actuele
grondwaterstand op de locatie. Er wordt daarom sterk gestuurd op uitvoering in een
periode met lage grondwaterstand (naar verwachting september / oktober).
De geplande ontgravingscontouren zijn weergegeven in bijlage 7. In de putbodem blijft
plaatselijk restverontreiniging achter met concentraties tot boven de interventiewaarde.
In de navolgende tabel is een overzicht weergegeven van de in het kader van de sanering
naar verwachting optredende grondstromen (conform optie 3).
Tabel 4

Deellocatie

Grondstroom

Bronzone

Sterk met “per” verontreinigde

Grondstromen
laag van 0,5 – 4 m –mv
Terreindeel met verharding en
bebouwing binnen de AW2000

Ontgraven
3

Aanvullen
3

in m

in m

450

450

grond

AW2000
grond

Sterk met metalen en VOCl

400

verontreinigde grond

400
AW2000
grond

contour voor VOCl in grond
Laag van 0 – 0,5 m –mv
Rest AW2000-contour VOCl in

Met “per” verontreinigde grond

250

AW2000

grond (terreindeel natuur)

grond

Laag van 0 – 0,5 m -mv
Rest AW2000-contour VOCl in
grond (terreindeel wonen)
Laag van 0 – 1,0 m -mv

350

Met “per” verontreinigde grond

275

175
AW2000
grond

De vrijkomende sterk verontreinigde grond wordt afgevoerd naar erkende verwerkers.
Naar verwachting zal geen economisch “winbare” hoeveelheid herbruikbare grond
vrijkomen.

4.2.2

FAALSCENARIO
Indien de grondwaterstand redelijkerwijs onvoldoende verlaagd kan worden om in den
droge tot 4 m –mv te graven, dan zal de volgende aanvullende maatregel worden ingezet:
 Zover technisch redelijkerwijs (kosteneffectief) mogelijk ontgraven van grond in den
natte.
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Indien uit de processturing of de controlemonsters blijkt dat op bepaalde plaatsen na
ontgraven van de bovengrond restverontreiniging in gehaltes boven 10 * interventiewaarde
achterblijft, dan zal in overleg met het bevoegd gezag de volgende aanvullende maatregel
om vracht te verminderen worden overwogen:
 aanvullend ontgraven van grond uit sterk verontreinigde zones.
 Aanbrengen van een oxidant (calcium persulfaat) op de putbodem voordat weer
aangevuld wordt. Deze oxidant zal met name restconcentraties in het grondwater rond
de bronzone sterk verminderen
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5

Monitoring en
processturing
Tijdens de sanering komen de volgende monitoring onderdelen aan de orde.

5.1

MONITORING TIJDENS DE BOUWPUT BEMALING
Om de invloed naar de omgeving (verdroging) te volgen wordt voor de start en gedurende
de bemaling in een viertal te selecteren peilbuizen de grondwaterstand gemonitoord (3x per
week).
Het influent van de zuivering en het te lozen effluent wordt conform de eisen van het
waterschap bemonsterd en geanalyseerd.

5.2

PROCESSTURING TIJDENS ONTGRAVING
Van ieder vak dat op basis van veldwaarneming ontgraven is (zie ook hoofdstuk 6) wordt
een controlemonster van de zijwand en/of de putbodem genomen en met spoed
geanalyseerd, zodat vastgesteld wordt of voldoende ontgraven is dan wel evt. benodigde
aanvullende ontgraving uitgevoerd kan worden.

5.3

VASTLEGGING NULSITUATIE IN HET GRONDWATER NA DE ONTGRAVING VAN DE
BRONZONE
Om ter hoogte van de bronzone in beeld te brengen wat de situatie in het grondwater is na
de bronsanering, wordt 1 maand na afronding van de graafwerkzaamheden in een 6‐tal
peilbuizen de grondwaterverontreiniging opnieuw vastgesteld.
De betreffende peilbuizen worden tijdens de sanering beveiligd.

Tabel 5

Peilbuis

Positie

Filterstelling in m –mv

Peilbuizen nulsituatie

21

Noordzijde, direct benedenstrooms bron

2,25 – 3,25

27

Noordzijde, overzijde beek

2,5 – 3,5

30

Noordzijde, direct benedenstrooms bron

6,0 – 6,3

64

Noordoostzijde, achter bungalow

6,6 – 7,0

24

Oostzijde

2,8 – 3,8

22

Zuidzijde

3,1 – 4,1

De ligging van deze peilbuizen is weergegeven in bijlage 8.
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6.1

6

Uitvoeringsaspecten

VERGUNNINGEN EN MELDINGEN
Voorafgaand aan de sanering worden de in tabel 6 opgenomen meldingen uitgevoerd en
vergunningen aangevraagd (uitgangspunt: referentieontwerp). Deze vergunningen en
meldingen zijn zowel voor de grond‐ als grondwatersanering nodig.

Tabel 6
Vergunningen en meldingen

Vergunning/melding

Bevoegde instantie

Sloopvergunning

Gemeente Apeldoorn

Beschikking op het saneringsplan

Provincie Gelderland

Kapvergunning(en)

Gemeente Apeldoorn

Besluit lozen buiten inrichtingen (lozen op riool)

Gemeente Apeldoorn

Besluit lozen buiten inrichtingen (lozen op beek)

Waterschap Veluwe

Aansluitvergunning riolering

Gemeente Apeldoorn

Transport grond van locatie (afvalstroomnummer)

Provincie Gelderland

Grondwateronttrekkingmelding

Waterschap Veluwe

Teneinde de verontreiniging in den droge te kunnen ontgraven wordt in het
referentieontwerp bronbemaling toegepast. Het debiet van het bemalingswater tijdens de
grondsanering is waarschijnlijk dusdanig dat slechts deels op de riolering kan worden
geloosd. Lozing zal daarom (deels) plaatsvinden op de beek en, indien nodig, eventueel
door infiltratie.

6.2

ORGANISATIE
Een lijst met betrokken partijen is opgenomen in bijlage 12. In deze bijlage is tevens de
hoedanigheid van de betrokken partij weergegeven.

6.3

MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING
De sanering zal worden uitgevoerd onder milieukundige begeleiding. De voornaamste
taken van de milieukundige begeleider zijn:
 het toetsen van werkmethoden van de aannemer in relatie tot milieuhygiënische en
veiligheidsaspecten;
 toezicht houden op de ontgravingwerkzaamheden en het aangeven van de ontgravings‐
grenzen (in overleg met projectleider bodemsanering en de opdrachtgever);
 toezicht houden op een juiste scheiding en afvoer van de verschillende partijen en het
bijhouden van de hoeveelheden per afgevoerde grondstroom;
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 het indicatief vaststellen van de bereikte milieuhygiënische kwaliteit door het screenen
van de putbodem en wanden van de ontgravingputten met behulp van een PID meter
(MKB processturing);
 het vaststellen van de bereikte milieuhygiënische kwaliteit door het nemen en chemisch
laten analyseren van controlemonsters uit de ontgravingputten (MKB verificatie);
 controle of de lozing van het bemalingswater plaats vindt conform de eisen van het
Waterschap, zoals vastgesteld in de nog aan te vragen vergunning activiteitenbesluit;
 het coördineren van de aanlevering van de monsters bij het laboratorium inclusief het
onderhouden van contacten met hen en het nemen van beslissingen over de gewenste
levertijden;
 het deelnemen aan werkbesprekingen en/of bouwvergaderingen;
 het rapporteren van waarnemingen en analyseresultaten aan de opdrachtgever.
De uitkeuring van putwanden en putbodem zal geschieden conform BRL 6001 (richtlijn
voor landbodemsanering).
Na afronding van de deelsanering zal een evaluatierapport worden opgesteld. Daarin
komen de volgende punten aan de orde:
 doelstellingen van de sanering;
 uitgangspunten en randvoorwaarden;
 de uitgevoerde werkzaamheden;
 de hoeveelheden afgevoerde grond en de bestemming van deze grond;
 resultaten van de verrichte metingen en analyses;
 beschrijving eindsituatie grondsanering;
 beschrijving verontreinigingssituatie van het grondwater na afloop van de
grondsanering;
 overzicht afgevoerde vrachten op basis weegbonnen;
 tekening met de ontgravingcontouren en situering van (eind)controlemonsters.

6.4

VEILIGHEID
Bij de saneringswerkzaamheden kunnen betrokkenen worden blootgesteld aan
gezondheidsschadelijke stoffen. Blootstelling aan deze stoffen kan plaatsvinden langs drie
wegen:
 de ademhalingsorganen, als gevolg van inademen van stof en dampen;
 de huid, als gevolg van contact met verontreinigde grond;
 de mond en het spijsverteringskanaal, als gevolg van het inademen van aërosolen en
onvoldoende hygiëne bij het eten, drinken en roken op de werklocatie.
Om potentiële blootstelling en daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s te voorkomen
dienen de risico’s te worden geïnventariseerd en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen te
worden genomen. Hiertoe wordt aangesloten bij CROW publicatie 132 “werken in of met
verontreinigde grond. De maximaal aangetroffen concentraties van de, uit arbeidshygië‐
nisch en veiligheidsoogpunt meest relevante verbindingen zijn weergegeven in tabel 7.
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Tabel 7
Maximaal gehalte grond

Maximaal gehalte

(mg/kg d.s.)

grondwater (µg/l)

Maximaal aangetroffen

Parameter

gehalten/concentraties

Arseen

38

Barium

720

Koper

10.000

Lood

4.700

Zink

1.100

PAK

100

Tetrachlooretheen

3.100

21.000

Op basis van toxische eigenschappen van verontreinigingen, de concentraties in de bodem
en de kans op blootstelling, wordt een toxiciteitklasse (T‐klasse) vastgesteld. De F‐klasse
(voor explosierisico) wordt vastgesteld op basis van de vlampunten van de aangetroffen
verontreinigingen. Op basis van de klassenindeling worden veiligheidsmaatregelen
toegekend. Voor dit werk zijn de volgende T‐ en F‐klasse voorlopig vastgesteld (uitwerking
in bijlage 10).
Tabel 8
Op de sanering van toepassing

T-Klasse

F-Klasse

zijnde T&F-klassen

3T

1F

Door de aannemer zal voor uitvoering van de werkzaamheden een V&G‐plan worden
opgesteld. Tijdens de sanering dient op het werk een logboek aanwezig zijn voor de uit te
voeren (veiligheids)metingen.

6.5

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
De volgende voorbereidende werkzaamheden zijn aan de orde:
 inrichten werkterrein;
 sloop van de twee schuren, berging en twee romney loodsen;
 civieltechnische voorzieningen;
 opnemen verhardingen;
 inventarisatie‐ en veilig stellen van kabels en leidingen.
In tabel 9 zijn de te verwachten hoeveelheden vrijkomende verhardingsmaterialen
weergegeven.

Tabel 9
Vrijkomende

Verhardingsmateriaal

Verontreinigd

Oppervlakte (m²)

verhardingsmaterialen

Klinkers

Visueel niet

circa 100

Beton in paardenstal en schuur

Visueel niet

circa 100

Tijdens de werkzaamheden wordt in ieder geval rekening gehouden met de kabels en
leidingen zoals deze in tabel 10 zijn weergegeven.
Tabel 10
Kabels en leidingen

Beheerder/eigenaar

Type leiding

Doorsnede

Huisaansluiting gas

PVC

110 mm

Huisaansluiting water

PVC

50 mm

Huisaansluiting electra

Onbekend

Huisaansluiting telefoon

Onbekend

Huisaansluitimg riool

Onbekend
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6.6

GRAAFWERK EN BEMALING
De verontreinigde grond zal na ontgraven direct worden opgeladen voor transport naar een
erkend verwerker.
Om in den droge te kunnen graven zal gedurende circa een week bemaling van het grond‐
water worden toegepast (grondwater wordt verlaagd tot maximaal ruim 4 m –mv).
Hiervoor wordt uitgegaan van de volgende dimensionering:
 Door de aannemer te ontwerpen onttrekkingsysteem;
 Een indicatie van het te verwachten debiet (ca. 85 m3/uur) is gegeven in het
saneringsonderzoek;
 influent concentraties in de orde van 1.000 tot 5.000 μg/l tetrachlooretheen;
 zuivering voorafgaand aan lozen op het riool of de beek.

6.7

AANVULLING VAN DE ONTGRAVING
Voor aanvullen van de ontgraving zal zandige grond worden toegepast die voldoet aan de
AW2000.
De aanvulgrond dient in lagen van 0,5 m te worden verdicht.
Er zal worden aangevuld tot het niveau van het huidige maaiveld.

6.8

AFWIJKING OP HET SANERINGSPLAN
Indien er afwijkingen zijn ten opzichte van het saneringsplan, zoals afwijkingen in omvang
en aard van de verontreiniging en afwijkingen in bereikt saneringsresultaat, dan worden
deze gemeld aan het bevoegd gezag.
Indien, in afwijking van de verwachtingen, asbest wordt aangetroffen, dan wordt (het
betreffende deel van) de locatie afgezet en wordt het werk op (dit deel van) de locatie
stilgelegd in afwachting van nadere vaststelling van de mate van asbestverontreiniging en
het nemen van de vereiste maatregelen.
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HOOFDSTUK

7.1

7

Nazorg

DOEL
Omdat na afronden van de sanering een restverontreiniging overblijft is nazorg (door de
terreineigenaar) aan de orde. Voor deze sanering bestaat de nazorg uit:
 melden van wijzigingen in het gebruik;
 informatieplicht aan derden;
 gebruiksbeperkingen;
 handhaven van de leeflaag;
De restverontreiniging in het grondwater wordt gebiedsgericht beheerd (zie besluit 2011‐
001643 van de provincie Gelderland in bijlage 9).

7.2

GEBRUIKSBEPERKINGEN
Gezien de resterende verontreiniging in de ondergrond en het grondwater alsmede de
aangebrachte leeflaag met een dikte van 0,5 resp. 1,0 m gelden de volgende
gebruiksbeperkingen:
 gebruik van grondwater als drinkwater voor mens of vee is niet toegestaan;
 in de zone met leeflaag geen bomen of gewassen planten die dieper dan 0,5 resp. 1,0 m
wortelen;

 Ter plaatse van de bomen langs de beek zijn graafwerkzaamheden niet toegestaan zonder
saneringsplan of BUS‐melding;

 Op de rest van het gesaneerde deel van het terrein zijn graafwerkzaamheden dieper dan
0,5 resp. 1,0 m –mv zijn niet toegestaan zonder saneringsplan of BUS‐melding;

 Zonder toestemming van het bevoegd gezag Wet bodembescherming is het niet
toegestaan grondwater te onttrekken op of nabij de locatie.

7.3

VERPLICHTINGEN
Gezien de aanwezigheid van een restverontreiniging gelden de volgende verplichtingen:
 de leeflaag op het terrein dient in stand te worden gehouden.
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Regionale ligging saneringslocatie

076363110:0.14

ARCADIS

24

Deelsaneringsplan Hoenderloseweg 145a te Apeldoorn
provincie code: GE020000452

BIJLAGE

2

Contouren grondverontreiniging

2.1 Kadastrale kaart
2.2 Situatieschets met resultaten aanvullend onderzoek
2.3 Situatieschets met contouren VOCl verontreiniging
2.4 Situatieschets met contouren verontreiniging met zware metalen
en PAK
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Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: B02033.000277
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4302
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Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 24 juli 2013
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

10 m

50 m

Schaal 1:1000
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

BEEKBERGEN
I
4606

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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Contouren grondwaterverontreiniging

3a Contouren bronperceel
3b Berekening vracht in het grondwater
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Dwarsprofiel verontreiniging
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Gevalsgrens
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Verwachte situering restverontreiniging

6.1 Kadastrale kaart met I‐contour grond
6.2 Situatieschets met contouren
restverontreiniging
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7

Situatietekeningen met ontgravingscontouren

a.
b.
c.
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8

Situatie met peilbuizen voor de bepaling van de
nulsituatie in het grondwater
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9

Instemming provincie op gebiedsgericht
grondwaterbeheer
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Gemeente Apeldoorn
centrale postkamer

GELDERLAND

1 9 SEP 2011

Bezoekadres
Huis der Provincie
Markt 11
6811 CG Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoonnummer (026) 359 91 11
telefaxnummer (026) 359 94 80

B & W van de gemeente Apeldoorn
T.a.v. de heer R. Nap
Postbus 9033
7300 ES APELDOORN

intern itsite

www.ge/c/qg^êente Apeldoorn

Document Nr.
Gescand op
Dp

1 9 SEP. 2011
Behandelaar

zaaknummer

datum

16 september 2011

Paraaf

Dep.

2011-001643

onderwerp

Wet bodembescherming
Gevalsnaam
Plaats
Gemeente
Nummer van verontreiniging

Hoenderparkweg 100-106, Ugchelseweg 78, Hoenderloseweg
145a, De Maten/Kanaalpark, Zuster Meyboomlaan ong.,
Sprengenparklaan ong.. Oranjerie en Vellertdijk ong.
Apeldoorn en Ugchelenn
Apeldoorn
GE020000472, GE020000101, GE020000452, GE020000110,
GE020000116, GE020000373, GE020000078, GE020000021

Geachte heer Nap,
Op 24 januari 2011 ontvingen wij van u een melding van een bodemverontreiniging/voornemen
tot bodemsanering. Het gaat om een deel van de bodemverontreinigingen op locaties Hoenderparkweg 100-106, Hoenderloseweg 145a, De Maten/Kanaalpark, Zuster Meyboomlaan ong.,
Sprengenparklaan ong.. Oranjerie en Vellertdijk ong. in Apeldoorn en Ugchelen.
Hierbij ontvangt u het "Besluit instemming saneringsplan".
In dit besluit staat dat wij instemmen met het saneringsplan.
De instemming met het saneringsplan heeft echter geen betrekking op de Ugchelseweg 78
(GE020000101) en de Oranjerie (GE020000078), omdat de ernst en spoedeisendheid hiervan
niet is vastgesteld.
In het besluit kunt u lezen hoe en door wie beroep kan worden ingesteld. Wij publiceren in week
38 in het Apeldoorns Stadsblad van de gemeente Apeldoorn. In de kennisgeving staat gedurende welke periode genoemde stukken ter inzage liggen. Gedurende deze periode kan beroep
worden ingesteld.
Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering
Op onze site www.gelderland.nl/bodem - Melding - Sanering is onder downloads een notitie te
vinden met Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering (PDF, 90 kB).

inlichtingen bij dhr. A.F. de Visser
e-mailadres

post@gelderland.nl

code: 01202155.doc /

telefoonnummer

(026) 3 5 9 9 9 9 9

BNG 's-Gravenhage, rekeningnummer 28.50.10.824
Rabobank, rekeningnummer 14.39.37.529
ING, rekeningnummer 869762
btw-nummer NL001825100.B03
IBAN-nummer NL74BNGH0285010824
SWlFT/BlC: BNGHNL2G

provincie

GELDERLAND

Wanneer u vragen heeft, kunt u bellen of een e-mail sturen. Contactpersoon en e-mailadres
vindt u in de voettekst van deze brief.
Wij verzoeken u bij alle correspondentie het zaaknummer en het nummer van verontreiniging te
vermelden. Deze nummers vindt u bovenaan deze brief.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Commissaris
van de Koningin

bijlagen:
besluit
kadastrale kaart

secretaris

•wil)

^

^
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BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND
Gegevens ontwerpbesluit
Datum besluit
Nummer besluit
Geval van verontreiniging

16 september 2011
2011-001643
Hoenderparkweg 100-106, Ugchelseweg 78, Hoenderloseweg
145a, De Maten/Kanaalpark, Zuster Meyboomlaan ong., Sprengenparklaan ong., Oranjerie en Vellertdijk ong.
Plaats
: Apeldoorn en Ugchelen
Gemeente
: Apeldoorn
Nummer van verontreiniging: GE020000472, GE020000452, GE020000110, GE020000116,
GE020000373, en GE020000021
Melder
: B & W van de gemeente Apeldoorn
Inleiding
De gemeente Apeldoorn heeft een deelsaneringsplan opgesteld waarmee Gedeputeerde Staten
mee in stemt. Dit deelsaneringsplan is bedoeld om alle grondwaterverontreinigingen onder Apeldoorn als een geheel te bezien en integraal aan te pakken. Het deelsaneringplan kent een gefaseerde aanpak en zal starten met het ontwerpen van een monitoringssysteem. Een gebiedsgerichte aanpak is logisch omdat veel verschillende grondwaterverontreinigingen inmiddels door
elkaar heen lopen en zijn vermengd, zodat zelfstandige aanpak niet of nauwelijks mogelijk is.
Ook zal een gebiedsgerichte aanpak kosteneffectiever zijn. Het grondwatersysteem zal als één
geheel worden benaderd, en alle acties en benodigde maatregelen worden door de gemeente
uitgevoerd. De gemeente Apeldoorn heeft aangegeven verantwoordelijk te willen zijn voor de
aanpak van het gebiedsgericht beheer. Op dit moment heeft dit deelsanerinsgplan nog betrekking op een beperkt aantal grondwaterverontreinigingen. De verwachting is dat in de komende
jaren aan dit plan andere grondwaterverontreinigen zullen worden toegevoegd.
Melding
Op 24 januari 2011 ontvingen wij een melding van een voornemen tot verminderen, verplaatsen
of saneren van verschillende bodemverontreinigingen. Het gaat om een deel van de bodemverontreinigingen, gelegen op locaties Hoenderparkweg 100-106, Hoenderloseweg 145a, De Maten/Kanaalpark, Zuster Meyboomlaan ong., Sprengenparklaan ong.. Oranjerie en Vellertdijk ong.
in Apeldoorn en Ugchelen, gemeente Apeldoorn.
Op basis van de melding nemen wij een besluit instemming deelsaneringsplan.
Bij dit besluit horen verschillende besluiten vaststelling ernst en spoedeisendheid bodemverontreiniging. Hieronder is een overzicht gegeven van de verschillende besluiten.
Gevalsnummer
GE020000472
GE020000452
GE020000110
GE020000116
GE020000373
GE020000021

code: 01202158.doc

Gevalsnaam
Hoenderparkweg 100106
Hoenderloseweg 145a
De Maten / Kanaalpark
Zuster
Meyboomlaan
ong.
Sprengenparklaan ong.
Vellertdijk ong.

Datum Besluit
6 dec. 1999

Conclusie Besluit
ernstig urgent

16 jan. 2008
30 mei 2008
30 mei 2008

ernstig spoedeisend
ernstig niet spoedeisend
ernstig niet spoedeisend

30 mei 2008
1 sept. 2005

ernstig niet spoedeisend
ernstig urgent

provincie

GELDERLAND

De ernst en spoedeisendheid van de bodemverontreinigingen aan de Ugchelseweg 78
(GE020000101) en de Oranjerie (GE020000078) is nog niet vastgesteld. We kunnen daarom nu
niet instemmen met een saneringsplan voor deze bodemverontreinigingen. Deze bodemverontreingingen maken om die reden geen deel uit van dit besluit
Het saneringsplan is bedoeld voor alle grondwaterverontreiniging onder het stedelijk gebied van
Apeldoorn. Aangezien de gemeente maar verantwoordelijk is voor enkele pluimen heeft dit besluit slechts betrekking op die pluimen. De andere grondwaterverontreinigingen zullen naar verwachting later onder de werking van dit besluit worden gebracht.
Besluit instemming saneringsplan
Wij stemmen in met het saneringsplan. Dit saneringsplan heeft betrekking op een gedeelte van
de bodemverontreiniging namelijk op de diepere grondwaterverontreiniging (grondwaterpluimen).
De sanering bestaat uit het beheersen van de verontreinigingen. Deze beheersing is vooralsnog
eeuwigdurend. Het beheersgebied is de gehele bebouwde kom van Apeldoorn op het tijdstip van
dit besluit Doel van de beheersing is het beschermen van kwestbare objecten. Dit saneringsplan
maakt deel uit van een streven naar een integraal beheer van het grondwater. Hierbij zijn drie
ambitieniveaus vastgesteld. Voor toepassing van bodemenergie is de ambitie hoog. Dit wordt
gerealiseerd door de aanleg van KWO-systemen en de optimalisatie daarvan door de uitvoering
van een masterplan en de aanleg van doorstroomkoeling bij de Kanaalzone. Voor grondwaterverontreiniging is de ambitie laag. Dit betekent dat de grondwaterverontreiniging wordt beheerd
en eventuele noodzakelijke maatregelen worden genomen voor het beschermen van kwetsbare
objecten. Voor grondwaterkwantiteit is de ambitie hoog. Belangrijke doelstelling is het combineren van de bestrijding van wateroverlast voor woonwijken en de bestrijding van verdroging bij
natuur en beekherstel.
Deelsanering
Het saneringsplan heeft betrekking op een deel van de gevallen van bodemverontreiniging, namelijk op de diepere grondwaterverontreiniging (grondwaterpluimen). Bodemverontreiniging kan
verdeeld worden in de bronnen en in pluimen. De bron van de verontreiniging is het gedeelte
waar de verontreiniging is veroorzaakt Daar zijn doorgaans de gehalten het hoogst en is vaak
nog verontreiniging in de vaste bodem aanwezig. De pluim is stroomafwaarts van de bron gelegen en daar is verontreiniging naartoe gestroomd. De gehalten zijn hier doorgaans lager en er is
geen verontreiniging in de vaste bodem aanwezig, maar de omvang van de verontreiniging is
doorgaans groter.
Wij kunnen met een deelsanering instemmen omdat het belang van de bescherming van de
bodem zich daartegen niet verzet en de deelsanering een latere sanering van het resterende
deel van het geval van bodemverontreiniging volgens artikel 38 Wet bodembescherming niet in
de weg staat. Voor de bronnen van deze verontreinigingen zijn of worden separate saneringsplannen vastgesteld. Hieronder is hiervan een overzicht gegeven.
Gevalsnummer
GE020000472
GE020000452
GE020000110
GE020000116
GE020000373
GE020000021

Gevalsnaam
Hoenderparkweg 100-106
Hoenderloseweg 145a
De Maten / Kanaalpark
Zuster Meyboomlaan ong.
Sprengenparklaan ong.
Vellertdijk ong.

Instemming saneringsplan
26 juni 2009
nog niet gereed
nog niet gereed
nog niet gereed
nog niet gereed
1 september 2005
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Gefaseerde aanpak
De sanering wordt gefaseerd uitgevoerd. Daarbij kunnen de volgende fasen worden onderscheiden:
fase 1: ontwikkelen van een grondwatermodel, ontwerpen van een monitoringssysteem. Opstellen van een risico-evaluatie voor alle diepe grondwaterverontreiniging in het beheersgebied en besliscriteria met actiewaarden voor inwerking treden van het faalscenario en
voorstel voor faalscenario bij optreden van verschillende risico's. Aanleg monitoringssysteem en uitvoeren van eerste monitoringsronde. Deze fase zal in 2011 worden afegrond;
fase 2: uitvoering beheersing verontreiniging door uitvoeren monitoring en rapportage tijdens
ijkmomenten. Zo nodig het treffen van maatregelen op grond van de in fase 1 ontwikkelde besliscriteria en beheer van deze maatregelen.
Voorwaarden bij de uitvoering van het saneringsplan
Bij de uitvoering van het saneringsplan gelden de volgende voorwaarden:
Melden startdatum sanering
De melder moet door middel van het Meldingsformulier start bodemsanering ten minste
twee weken voor de feitelijke aanvang van de sanering de startdatum melden aan de afdeling Handhaving, team Bodem Water Ontgrondingen en Natuur (BWON) van de provincie Gelderland. Dit moet gebeuren om steekproefsgewijze controle door de provincie mogelijk te maken. Dit Meldingsformulier is te vinden op de site www.gelderland.nl/bodem onder
Melding - Sanering bij de downloads.
Evaluatierapport (Artikel 39c Wet bodembescherming)
De melder moet zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden na afronding van
(een fase van) de sanering het evaluatieverslag zoals genoemd in artikel 39c van de Wet
bodembescherming (Wbb) indienen bij de afdeling Handhaving, team BWON. Het verslag
moet in viervoud worden ingediend met het Meldingsformulier evaluatie (PDF, 0,57 Mb), dit
is te vinden op de site www.gelderland.nl/bodem onder Melding - Evaluatie en nazorg bij de
downloads.
Melding afwijking saneringsplan (artikel 39, lid 4 Wet bodembescherming)
De melder moet, indien hij wil afwijken van het saneringsplan, uiterlijk twee weken voorafgaand aan de uitvoering van de afwijking, deze afwijking schriftelijk melden aan het team
Bodem en Nazorg (B&N) van de provinciale afdeling Vergunningverlening. Bij de melding
moet worden aangegeven wat wijzigt ten opzichte van het saneringsplan waarmee door
ons is ingestemd en wat de reden is voor deze afwijking. Naar aanleiding van deze melding
kunnen wij aanwijzingen geven omtrent de verdere uitvoering van de sanering. Om meldingen afwijking saneringsplan snel en accuraat af te kunnen handelen moet op de linkerbovenhoek van de enveloppe dan wel duidelijk op uw fax, "afwijking saneringsplan" worden
vermeld.
Grondwateronttrekkingen voor produktiedoeleinden
De melder moet in fase 1 een compleet overzicht van alle onttrekkingen voor productiedoeleinden opstellen en daarbij per onttrekking aangeven welke specifieke eisen het gebruik van dit water met zich meebrengen.
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Afstemming met waterwet
De melder dient ervoor zorg te dragen dat het eindresultaat van fase 1 vertaald is naar
toetsingscriteria voor vergunningsaanvragen voor de waterwet en dat die goed zijn afgestemt met het waterschap en de afdeling vergunningverlening waterwet van de provincie
Gelderland.
Startdatum
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking na toezending van het "definitieve" Besluit instemming
saneringsplan. Wel kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de sanering en vragen de
sanering te stoppen of de sanering op een andere manier uit te voeren. Als dit het geval is, krijgt
de melder hierover van ons onmiddellijk bericht
De start van de sanering moet plaatsvinden in de periode die in het saneringsplan staat
vermeld.
Als blijkt dat de start van de sanering anders uitvalt dan gepland en buiten de in het saneringplan gestelde termijn valt dan moet degene die de bodem saneert dit schriftelijk melden bij het team Bodem en Nazorg (B&N) van de provinciale afdeling Vergunningverlening als wijziging van het saneringsplan (artikel 39, lid 4, Wet bodembescherming).
Motivering
Bij de melding hebben wij de volgende rapporten ontvangen:
Raamsaneringsplan voor gebiedsgerichte aanpak grondwater in Apeldoorn: Gemeente
Apeldoorn, 17 januari 2011, 2011-500345
Raamsaneringsplan Grondwaterkwaliteitbeheer Apeldoorn: Gemeente Apeldoorn, 11 april
2011, versie 1.0
Gebiedsgericht grondwaterbeheer Perspectief en verantwoording: Gemeente Apeldoorn, 11
april 2011, versie 1.0
Gebiedsgericht grondwaterbeheerplan Apeldoorn, Plan op hoofdlijnen: Gemeente Apeldoorn, 7 april 2011, versie 1.0
Gebiedsgericht beheer en afwegingskader
De aanpak van grootschalige grondwaterverontreinigingen in een binnenstedelijk gebied vergt
een integrale benadering. De omvang en hoeveelheid pluimen zijn zodanig dat het niet langer
zinvol is om maatregelen per pluim te nemen. Wij hebben daarom het "Afwegingskader gebiedsgericht grondwaterbeheer Gelderland" (Afwegingskader) tezamen met de gemeenten Arnhem en
Nijmegen vastgesteld. In dit Afwegingskader gaan wij ten eerste uit van een integrale benadering, waarin allereerst op gebiedsniveau maatregelen zullen worden afgewogen en genomen en
dus niet langer per individuele pluim. Ten tweede kiezen wij daarin voor het beheren van deze
pluimen gedurende langere tijd en tenslotte maken wij een afweging waarin alle grondwaterbelangen worden betrokken dus ook bodemenergie, natuur en overlast Wij hebben de verschillende aspecten samengevoegd onder de grondwateraspecten bodemenergie, grondwaterverontreiniging en grondwaterkwantiteit
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Het Afwegingskader is ons beleidskader waaraan we deze melding zullen toetsen. Het is een
aanvulling op de Gelderse "Beleidsnota Bodem 2008". Het Afwegingskader treedt in plaats van
het afwegingsinstrument ROSA II. ROSA II is bedoeld voor de sanering van lokale grondwaterverontreinigingen en niet voor het beoordelen van beheer van grote binnenstedelijke gebieden.
Beschrijving situatie
Apeldoorn is gelegen tussen het Veluwe massief (oost) en de IJsselvallei (west). De grondwaterstroming is overwegend oostelijk gericht Het water infiltreert in het Veluwemassief (zone 1),
stroomt westwaarts naar de steilrand (zone 2) waar het gedeeltelijk op kwelt in de sprengkoppen, of stroomt door naar de volgende zone. In de westelijke stadswijken (zone 3) en de kanaalzone (zone 4) is de grondwaterstroming langzamer en wordt het regenwater gedeeltelijk afgevangen door riolering. In de oostelijke stadswijken en het kwelgebied IJsseldal (zone 5) is sprake
van kwel en wordt het oppervlaktewater afgevoerd naar het landelijk gebied. De bodem is overwegend zandig van structuur, maar hoe westelijker hoe meer kleilaagjes voorkomen. De zones
3, 4 en 5 kennen slecht doorlatende horizontaal lopende lagen op 16 en 50 meter diepte. De
zones 1 en 2 kennen die niet en daar is de basis aanwezig op tenminste 160 meter diepte
De grondwaterstroming wijkt plaatselijk af door de aanwezigheid van een drinkwaterwinning,
andere grondwateronttrekkingen en door de aanwezigheid van scheefgestelde lagen in de zones
1 en 2.
De meeste bodemverontreinigingen zijn in de directe omgeving van Ugchelen aanwezig. Hieronder is een overzicht van de verontreinigingssituatie gegeven.
Gevalsnummer
GE020000472
GE020000452
GE020000110
GE020000116
GE020000373
GE020000021

Gevalsnaam
Hoenderparkweg 100-106
Hoenderloseweg 145 a
De Maten / Kanaalpark
Zuster Meyboomlaan ong.
Sprengenparklaan ong.
Vellertdijk ong.

Verontreiniging in grondwater
VOCI boven interventiewaarde
VOCI boven interventiewaarde
Barium boven tussenwaarde
arseen en nikkel boven interventiewaarde
diverse stoffen boven de streefwaarde
Barium en olie en aromaten boven de interventiewaarde

Ambitieniveaus
Dit saneringsplan heeft een integrale doelstelling en is gericht op alle belangen die betrekking
hebben op het grondwater onder Apeldoorn. Om een integrale afweging te kunnen maken kent
het Afwegingskader drie grondwateraspecten (bodemenergie, grondwaterverontreiniging en
grondwaterkwantiteit) en drie ambitieniveaus (laag, midden en hoog). Het Afwegingskader gaat
er daarbij vanuit dat het gemiddelde van de drie ambitieniveaus in het midden uitkomt. Voor elk
van deze aspecten is in het saneringsplan een ambitie vastgesteld. Voor grondwaterkwaliteit is
gekozen voor een lage ambitie, omdat het technisch onvoldoende zeker is te stellen dat hogere
ambities te realiseren zijn. Dit komt door de grote omvang en de diepte van voorkomen van de
verontreiniging, de complexiteit van de situatie en aard van de verontreiniging. Aangezien
grondwaterverontreiniging een lage ambitie kent dienen bodemenergie en grondwaterkwantiteit
tenminste een ambitie op midden te hebben. Daarnaast moet één van beiden een hoge ambitie
kennen. De melder heeft gekozen voor een hoge ambitie voor bodemenergie en grondwaterkwantiteit.
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De hoge ambitie voor bodemenergie wordt bereikt door het inzetten van een masterplan zodat
de ondergrond efficient wordt gebruikt Daarnaast zal WKO worden toegepast op meer dan 2/3
van het bruto vloeroppervlak.
De lage ambitie voor grondwaterverontreiniging wordt bereikt door het beschermen van kwetsbare objecten.
De hoge ambitie voor grondwaterkwantiteit wordt bereikt door een zodanig beheer dat zowel
wateroverlast als verdroging afnemen en het vrijkomende water wordt gebruikt om de watervoerendheid van de beken te verbeteren.
De lage ambitie voor grondwaterverontreiniging betekent dat wij instemmen met een niet stabiele
eindsituatie voor VOCI-verontreinigingen. De vluchtige gechloreerde organische verbindingen
(VOCI's) zijn immers de meest mobiele stoffen. De andere verontreinigende stoffen in het
grondwater zijn minder mobiel en deze verontreinigingen zijn stabiel of zullen dat binnenkort
worden. Ons beleid is gericht op het bereiken van een stabiele situatie, maar wij kunnen mits
goed onderbouwd instemmen met een niet stabiele eindsituatie. Wij stemmen in dit geval in
vanwege de voorgenomen milieucompensatie in andere grondwateraspecten en de beperkte en
dure technische verwijderingsmogelijkheden van de VOCI-verontreinigingen. Adequate maatregelen gericht op verwijdering zijn namelijk duur met onzekere perspectieven op succes. De inzet
van dergelijke maatregelen is alleen kosteneffectief als het milieubelang zeer groot is zoals bij de
bedreiging van kwetsbare objecten. Pas als dat optreedt zal op grond van dit plan moeten worden ingegrepen.
Fasering
Op dit moment is de informatie over de grondwaterverontreiniging, de exacte plaats van de
kwetsbare objecten en het stromingspatroon op een globaal niveau aanwezig. Te globaal om de
exacte plaats van de peilbuizen voor de monitoring te bepalen. Vandaar dat de eerste fase zal
worden gebruikt om exactere informatie te verkrijgen door het maken van een grondwatermodel
en de eerste ronde van de monitoringsronde. Deze informatie zal worden gebruikt om dit plan
verder uit te werken. Het uitgewerkte plan zal voor vaststelling aan ons worden gemeld. Dit plan
zal in ieder geval bevatten een lijst en een kaart met de kwetsbare objecten, verdergaand inzicht
in het stromingspatroon door een grondwatermodel, een kaart met alle relevante grondwaterverontreingingen (alle relevante stijghoogten en grondwaterkwaliteitsmetingen zijn in het model
opgenomen), een risico-evaluatie op grond van voorgaande gegevens, een ontwerp van de eerste fase van het monitoringssysteem, een verslag van de aanleg, de eerste metingen van dit
systeem een analyse van deze metingen en aanbevelingen voor verdere optimalisatie van het
monitoringssysteem.
Uitbreiding reikwijdte besluit
In dit besluit is een beperkt aantal gevallen opgenomen. Het saneringsplan is echter zo opgesteld dat alle pluimen van grondwaterverontreinigingen binnen het beheergebied worden beheerd. De intentie is dan ook dat dit besluit en plan op zoveel mogelijk van deze pluimen betrekking heeft (waaronder Ugchelseweg 78 en de Oranjerie). Een uitbreiding van het saneringsplan
is alleen mogelijk door een verzoek tot uitbreiding aan ons te verzenden, waarna wij hier over
een besluit zullen nemen. De gevallen van bodemverontreiniging die hiervoor in aanmerking
komen zijn gevallen waarvoor de melder verantwoordelijk is en de ernst en spoedeisenheid is
vastgesteld.
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Waterwet
Fase 1 van het saneringsplan bestaat uit het opstellen van een model en de inrichting van een
monitoringsplan. Voor de vergunningverlening ingevolge de Waterwet heeft dit geen gevolgen.
Fase 2 zal echter wel gevolgen hebben voor deze vergunningverlening. Vandaar dat wij een
aparte voorwaarde hebben opgenomen die afstemming met het waterschap en ons als bevoegd
gezag voor (een gedeelte van) de waterwet.
Motivatie voorwaarden
Wij hebben als voorwaarde opgenomen dat meer informatie over de onttrekkingen voor productiedoeleinden moet worden verschaft na fase 1 en dat de het plan na fase 1 criteria moet bevatten waaraan de aanvraag voor watenwet aan getoets kunnen worden. Dit maakt onderdeel uit
van ons streven naar een integrale aanpak van het grondwater. Ook hebben wij een voorwaarde
opgenomen die de afstemming zeker stelt met het waterschap als bevoegd gezag voor bepaalde
delen van de waterwet.
Financiële zekerheidsstelling
Uit het saneringsplan blijkt dat sprake is van een grote financiële inspanning gedurende lange
tijd. Op grond van artikel 39f Wet bodembescherming achten wij een financiële zekerheidsstelling niet noodzakelijk, omdat de melder in staat is voldoende financiële zekerheid te verschaffen.
Inspraak
Het ontwerpbesluit is gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan zijn geen zienswijzen binnengekomen.
Grondslag
Dit besluit is gebaseerd op de Wet bodembescherming (zie met name de artikelen 1, 28, 29, 37,
38, 39 en 39a t/m 39f en bij deelsanering tevens artikel 40) inclusief de daarbij behorende regelgeving en de volgende beleidsdocumenten:
Circulaire bodemsanering 2009;
Provinciale milieuverordening Gelderland;
de Gelderse "Beleidsnota Bodem 2008".
Besluitvormingsprocedure
Voor het vaststellen van dit besluit volgen wij op grond van de provinciale milieuverordening de
procedure van hoofdstuk 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht Dit betekent dat het besluit
pas genomen wordt nadat het ontwerp ter inzage is gelegd en belanghebbenden de gelegenheid
hebben gehad hun mening te geven over ons voorstel.
Beroep instellen
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan, vanaf de dag volgend op de dag waarop een
exemplaar van het besluit ter inzage is gelegd, gedurende zes weken beroep worden ingesteld
tegen dit besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:
belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerp van het besluit;
de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te
hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
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Degene die beroep instelt kan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen. Een beroepschrift tegen dit besluit moet worden gezonden aan
de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak. Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zowel voor het behandelen van het beroepschrift als van het verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven door de Afdeling bestuursrechtspraak.
Mogelijke herziening
Dit besluit is genomen op basis van de door de melder overgelegde gegevens. Bij de voorbereiding van het besluit is bij ons geen twijfel gerezen over de juistheid en/of volledigheid van de
overgelegde gegevens. Mocht in een later stadium blijken dat deze gegevens niet juist en/of
volledig zijn of dat de feitelijke situatie is veranderd, dan behouden wij ons het recht voor een
nieuw besluit te nemen. Wij achten ons niet aansprakelijk voor de schade die hieruit kan voortvloeien.
Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Commissaris
van de Koningin

secretaris
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Postodres
Postbus 9090
6800 G X Arnhem

TNT Post
Port betaald
Port Payé
Pays-Bas

Deelsaneringsplan Hoenderloseweg 145a te Apeldoorn
provincie code: GE020000452
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Afleiding voorlopige T- en F-klassen
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Resultaten van de meting grond/grondwater: 3T en 1F

Projectgegevens:
Lokatie
Aannemer
Monsternummer

Hoenderloseweg 145a

Omstandigheden:
Buitentemperatuur (°C)
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen?
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?
Wordt er gewerkt met open vuur?

12.0
Ja
Nee
Nee

Eindresultaat
Toxiteitklasse T
Bepalende stof(fen)

3T
Lood, PAK (som 10)

Brandbaarheidklasse F
Bepalende stof(fen)

1F
Tetrachloorethyleen
(Per)

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de CROWPublicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene druk
(december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier opvolgende pagina's
zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n geheel toe aan het V&G-plan en
het veiligheidskundig logboek.
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Stoffen en concentraties:
Organische stof
Lutum
Stof
Arseen
Koper
Lood
Zink
Barium (interventiewaarde
is opgeschort)
PAK (som 10)
Tetrachloorethyleen (Per)

1.0
1.0
Concentratie grond (mg/kg Concentratie grondwater
ds)
(ug/l)
38.0
0.0
10000.0
0.0
4700.0
0.0
1100.0
0.0
720.0
0.0
100.0
3100.0

0.0
21000.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden
Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
Stof
Concentratie grond
Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater
T&F klasse van toepassing

Arseen
38.0
76.0
42.46
0.0
60.0
Nee

Stof
Concentratie grond
Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater
T&F klasse van toepassing

Koper
10000.0
190.0
88.67
0.0
75.0
Ja

Stof
Concentratie grond
Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater
T&F klasse van toepassing

Lood
4700.0
530.0
330.47
0.0
75.0
Ja

Stof
Concentratie grond
Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater
T&F klasse van toepassing

Zink
1100.0
720.0
288.0
0.0
800.0
Ja

Stof
Concentratie grond
Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater
T&F klasse van toepassing

Barium (interventiewaarde is opgeschort)
720.0
920.0
207.74
0.0
625.0
Ja

Stof
Concentratie grond
Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater
T&F klasse van toepassing

PAK (som 10)
100.0
40.0
40.0
0.0
0.0
Ja

Stof
Concentratie grond
Interventiewaarde grond

Tetrachloorethyleen (Per)
3100.0
8.8
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Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater
T&F klasse van toepassing

1.76
21000.0
40.0
Ja
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Berekening veiligheidsklasse T:
Stof
Koper
Voorlopige veiligheidsklasse T
1
Veiligheidsklasse T
1T
Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Koper
Stof
Lood
Voorlopige veiligheidsklasse T
3
Veiligheidsklasse T
3T
Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood
Stof
Zink
Voorlopige veiligheidsklasse T
1
Veiligheidsklasse T
1T
Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood
Stof
Barium (interventiewaarde is opgeschort)
Voorlopige veiligheidsklasse T
2
Veiligheidsklasse T
2T
Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 2
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood
Stof
PAK (som 10)
Voorlopige veiligheidsklasse T
3
Veiligheidsklasse T
3T
Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood, PAK (som 10)
Stof
Tetrachloorethyleen (Per)
Voorlopige veiligheidsklasse T
1
Veiligheidsklasse T
2T
Vluchtige stof
2.3.7.2 Verontreiniging in grond en in grondwater --> nT: 2
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood, PAK (som 10)
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Berekening veiligheidsklasse F:
Stof
Koper
Veiligheidsklasse F
Geen F-klasse van toepassing
niet-vluchtige stof, geen veiligheidsklasse --> nF: Max nF tot nu toe: Veroorzakende stoffen:
Stof
Lood
Veiligheidsklasse F
Geen F-klasse van toepassing
niet-vluchtige stof, geen veiligheidsklasse --> nF: Max nF tot nu toe: Veroorzakende stoffen:
Stof
Zink
Veiligheidsklasse F
Geen F-klasse van toepassing
niet-vluchtige stof, geen veiligheidsklasse --> nF: Max nF tot nu toe: Veroorzakende stoffen:
Stof
Barium (interventiewaarde is opgeschort)
Veiligheidsklasse F
Geen F-klasse van toepassing
niet-vluchtige stof, geen veiligheidsklasse --> nF: Max nF tot nu toe: Veroorzakende stoffen:
Stof
PAK (som 10)
Veiligheidsklasse F
Geen F-klasse van toepassing
niet-vluchtige stof, geen veiligheidsklasse --> nF: Max nF tot nu toe: Veroorzakende stoffen:
Stof
Tetrachloorethyleen (Per)
Veiligheidsklasse F
1F
Geen beperkte ventilatiemogelijkheid
Tb > vlampunt
Geen open vuur --> nF: 1
Max nF tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Tetrachloorethyleen (Per)
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Voorwaarden voor gebruik

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de
CROW-Publicatie 132.
CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen gegevens
zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks kunnen er
onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan. CROW sluit,
mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit
voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet.
De auteursrechten berusten bij CROW.
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Resultaten van de meting grond/grondwater: 3T en 1F

Projectgegevens:
Lokatie
Aannemer
Monsternummer

Hoenderloseweg 145a

Omstandigheden:
Buitentemperatuur (°C)
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen?
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?
Wordt er gewerkt met open vuur?

20.0
Ja
Nee
Nee

Eindresultaat
Toxiteitklasse T
Bepalende stof(fen)

3T
Lood, PAK (som 10)

Brandbaarheidklasse F
Bepalende stof(fen)

1F
Tetrachloorethyleen
(Per)

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de CROWPublicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene druk
(december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier opvolgende pagina's
zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n geheel toe aan het V&G-plan en
het veiligheidskundig logboek.
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Stoffen en concentraties:
Organische stof
Lutum
Stof
Arseen
Koper
Lood
Zink
Barium (interventiewaarde
is opgeschort)
PAK (som 10)
Tetrachloorethyleen (Per)

1.0
1.0
Concentratie grond (mg/kg Concentratie grondwater
ds)
(ug/l)
38.0
0.0
10000.0
0.0
4700.0
0.0
1100.0
0.0
720.0
0.0
100.0
3100.0

0.0
21000.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden
Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
Stof
Concentratie grond
Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater
T&F klasse van toepassing

Arseen
38.0
76.0
42.46
0.0
60.0
Nee

Stof
Concentratie grond
Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater
T&F klasse van toepassing

Koper
10000.0
190.0
88.67
0.0
75.0
Ja

Stof
Concentratie grond
Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater
T&F klasse van toepassing

Lood
4700.0
530.0
330.47
0.0
75.0
Ja

Stof
Concentratie grond
Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater
T&F klasse van toepassing

Zink
1100.0
720.0
288.0
0.0
800.0
Ja

Stof
Concentratie grond
Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater
T&F klasse van toepassing

Barium (interventiewaarde is opgeschort)
720.0
920.0
207.74
0.0
625.0
Ja

Stof
Concentratie grond
Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater
T&F klasse van toepassing

PAK (som 10)
100.0
40.0
40.0
0.0
0.0
Ja

Stof
Concentratie grond
Interventiewaarde grond

Tetrachloorethyleen (Per)
3100.0
8.8

Apr 13, 2012 4:13 PM 3/7

Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater
T&F klasse van toepassing

1.76
21000.0
40.0
Ja
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Berekening veiligheidsklasse T:
Stof
Koper
Voorlopige veiligheidsklasse T
1
Veiligheidsklasse T
1T
Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Koper
Stof
Lood
Voorlopige veiligheidsklasse T
3
Veiligheidsklasse T
3T
Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood
Stof
Zink
Voorlopige veiligheidsklasse T
1
Veiligheidsklasse T
1T
Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood
Stof
Barium (interventiewaarde is opgeschort)
Voorlopige veiligheidsklasse T
2
Veiligheidsklasse T
2T
Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 2
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood
Stof
PAK (som 10)
Voorlopige veiligheidsklasse T
3
Veiligheidsklasse T
3T
Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood, PAK (som 10)
Stof
Tetrachloorethyleen (Per)
Voorlopige veiligheidsklasse T
1
Veiligheidsklasse T
2T
Vluchtige stof
2.3.7.2 Verontreiniging in grond en in grondwater --> nT: 2
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood, PAK (som 10)
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Berekening veiligheidsklasse F:
Stof
Koper
Veiligheidsklasse F
Geen F-klasse van toepassing
niet-vluchtige stof, geen veiligheidsklasse --> nF: Max nF tot nu toe: Veroorzakende stoffen:
Stof
Lood
Veiligheidsklasse F
Geen F-klasse van toepassing
niet-vluchtige stof, geen veiligheidsklasse --> nF: Max nF tot nu toe: Veroorzakende stoffen:
Stof
Zink
Veiligheidsklasse F
Geen F-klasse van toepassing
niet-vluchtige stof, geen veiligheidsklasse --> nF: Max nF tot nu toe: Veroorzakende stoffen:
Stof
Barium (interventiewaarde is opgeschort)
Veiligheidsklasse F
Geen F-klasse van toepassing
niet-vluchtige stof, geen veiligheidsklasse --> nF: Max nF tot nu toe: Veroorzakende stoffen:
Stof
PAK (som 10)
Veiligheidsklasse F
Geen F-klasse van toepassing
niet-vluchtige stof, geen veiligheidsklasse --> nF: Max nF tot nu toe: Veroorzakende stoffen:
Stof
Tetrachloorethyleen (Per)
Veiligheidsklasse F
1F
Geen beperkte ventilatiemogelijkheid
Tb > vlampunt
Geen open vuur --> nF: 1
Max nF tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Tetrachloorethyleen (Per)
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Voorwaarden voor gebruik

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de
CROW-Publicatie 132.
CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen gegevens
zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks kunnen er
onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan. CROW sluit,
mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit
voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet.
De auteursrechten berusten bij CROW.

Apr 13, 2012 4:13 PM 7/7

Deelsaneringsplan Hoenderloseweg 145a te Apeldoorn
provincie code: GE020000452

BIJLAGE

11

Situatie met bestemming

11.1 Situatie met huidige bestemming
11.2 Situatie met beoogde bestemming conform optie 3
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Betrokken partijen en instanties
Overzicht betrokken partijen en instanties
Opdrachtgever
Gemeente Apeldoorn / Omgevingsdienst Veluwe ‐ IJssel
R. Nap / T. van den Berg
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn
Eigenaar locatie
Erven H.A. Preller
p/a Mahlersingel 19
3055 SJ Rotterdam
Eigenaar weiland perceel 3245
W. van Burik – overleden 2009
Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Bevoegd gezag onttrekking en lozing bemalingwater
Waterschap Veluwe
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn
Aannemer
Nader aan te besteden
Saneringsvoorbereiding
ARCADIS Nederland BV
B.L. Schalk
Postbus 673
7300 AR APELDOORN
Milieukundige begeleiding en directievoering
Nader aan te besteden
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Bomeninventarisatie
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Boomtechnisch advies
saneringslocatie Hoenderloseweg 145-147 Ugchelen

Opdrachtgever gemeente Apeldoorn afdeling milieu

Door Recobri Groentechniek ing. R. Brienesse

Inleiding.

Aan de Hoendeloseweg 145-147 heeft vroeger een chemische wasserij gestaan. Deze
wasserij is al jaren niet meer in gebruik en wat rest is een aantal totaal vervallen gebouwen.
In de bodem onder deze gebouwen is aanzienlijke vervuiling aanwezig en de gemeente
Apeldoorn is voornemens deze locatie te saneren. In de directe omgeving van de gebouwen
is een beek aanwezig. In de oever bij deze beek staan een aantal bomen die zeer
beeldbepalend zijn. Het betreft onder meer een aantal eiken van naar schatting ca 100 jaar
oud. Dit rapport gaat in op de mogelijkheden om deze bomen tijdens de sanering te
behouden daar deze van zoveel waarde zijn dat verwijderen het karakter van de beek en zijn
directe omgeving ernstig wordt verstoord.

Algemeen.
In de directe omgeving van de saneringslocatie staan 4 grote eiken van ca 100 jaar oud.
Daarnaast staan er een aantal jongere bomen die als zaailing ontwikkeld zijn maar inmiddels
al wel mede het beeld bepalen van de beek en zijn directe omgeving. De eiken vertonen,
gezien hun leeftijd een nog redelijke vitaliteit 1 exemplaar is in duidelijk slechtere staat en de
verwachting op herstel is minimaal. De jongere bomen zijn allemaal van goede kwaliteit.
De eiken vertonen allemaal stam en wortelvoet beschadigingen echter deze zijn niet van
dien aardt dat voor de stabiliteit van de bomen gevreesd moet worden. Alleen de eik met
de slechte vitaliteit heeft erg grote wortelvoet beschadigingen die ook al ver ingerot zijn.
Deze boom is duidelijk instabiel aan het worden. De schade aan de voet is waarschijnlijk ook
mede het gevolg van de verminderde vitaliteit.
Alle eiken zijn in het verleden zwaar gesnoeid. Delen van de kroon zijn ingenomen en diverse
dikkere armen zijn op stomp gezet. Het is op dit moment niet te achterhalen of dit gedaan is
omdat de bomen veel dood hout hadden of omdat de kronen te groot werden voor de
omgeving. Ondanks de gevolgen van deze rigoureuze snoeimethode voor de kroon zijn de
bomen nog steeds zeer karakteristiek voor de omgeving.

Aandachtspunten tijdens de sanering.
Uit informatie van de gemeente is gebleken dat er tot grote diepte vervuiling in de bodem
aanwezig is en dat er tot 4 meter diep ontgraven moet worden op de vervuilde locatie.
Direct daaromheen zou een zone ontgraven moeten worden tot 2 meter diep . Dit betekend
dat vooral in de doorwortelbare zone voor de bomen veel grond ontgraven gaat worden. Als
de ontgraving tot aan de oever van de beek gaat plaats vinden zijn de bomen niet te
handhaven. Er zullen dan zeer veel wortels beschadigd raken en deze zullen niet of
nauwelijks kunnen herstellen. Veel erger is dat de stabiliteit dan totaal weg is waardoor de
bomen kunnen omvallen en dus een ernstig gevaar voor de omgeving vormen. De
ontgraving moet op minimaal 5 meter uit het hart van de stam van de bomen beginnen. (ook
geen toplaag verwijderen tot 50 cm bij de bomen.) Vandaar uit kan men met een talud van
ca 45 graden ontgraven tot 4 meter diepte. Hierbij dient een boomspecialist aanwezig te zijn
die de ontgraving begeleid en de schade aan de wortels zoveel mogelijk weet te beperken.
Waar nodig kan deze wortelsnoei toepassen en de wortels eventueel schoonspoelen van nog
aanwezig zand. Alleen dan zijn er mogelijkheden tot behoud van een aantal bomen. Het
ontgraven gebied dient daarna opgevuld te worden met een grondsoort die goed voor
bomen doorwortelbaar is. Bomenzand is hiervoor prima toepasbaar. Ook is het mogelijk een
eigen grondmengsel te maken waarbij men vooral aandacht moet besteden aan de
hoeveelheid voedingstoffen die in het mengsel aanwezig zijn. Een te rijke grond
(bijvoorbeeld bemeste tuinaarde) is op deze locatie af te raden.

Omschrijving per boom
Boom 1 zomereik Quercus robur.
Deze boom staat op de voorrand van de saneringlocatie. De boom heeft enkele
wortelvoetbeschadigingen en de kroon is zwaar ingenomen. Hij maakt onderdeel uit van een
groep eiken die langs de beek staan. Ca 30 % van de doorwortelbare zone voor deze boom
bevindt zich in het saneringsgebied. Als er ontgraven gaat worden tot aan de beek is
handhaving niet mogelijk. Als de sanering op 5 meter buiten het hart van de stam begint is
handhaving zeker mogelijk en ook aan te bevelen.
Boom 2 zomereik Quercus robur.
Deze boom staat tegen de bebouwing bij de saneringlocatie. De boom heeft enkele
wortelvoetbeschadigingen en de kroon is zwaar ingenomen. Hij maakt onderdeel uit van een
groep eiken die langs de beek staan. Gezien zijn stamomvang en zijn habitus is dit de meest
waardevolle boom bij de saneringslocatie. Deze boom is zeer beeldbepalend. Ca 45 % van de
doorwortelbare zone voor deze boom bevindt zich in het saneringsgebied. Als er ontgraven
gaat worden tot aan de beek is handhaving niet mogelijk. Als de sanering op 5 meter buiten
het hart van de stam begint is handhaving zeker mogelijk en ook aan te bevelen.

Boom 3 zomereik Quercus robur.
Deze boom staat tegen de bebouwing bij de saneringlocatie. De boom heeft enkele
wortelvoetbeschadigingen en de kroon is licht ingenomen. Hij maakt onderdeel uit van een
groep eiken die langs de beek staan. De boom staat opvallend scheef richting de
aangrenzende tuin. Dit is ooit zo gegroeid door lichtconcurrentie met andere bomen.
Ca 45 % van de doorwortelbare zone voor deze boom bevindt zich in het saneringsgebied.
Als er ontgraven gaat worden tot aan de beek is handhaving niet mogelijk. Als de sanering op
5 meter buiten het hart van de stam begint is handhaving zeker mogelijk en ook aan te
bevelen.

Boom 4 Jonge paardekastanje Aesculus hippocastanum.
Deze boom staat net voorbij het hoofdgebouw bij de saneringlocatie. De boom is nog jong
en is waarschijnlijk ontwikkeld vanuit zaad.De boom is zeer vitaal en staat als onderstandige
boom naast eik nummer 5 die heel slecht is. Hij kan de plaats van eik nummer 5 goed
overnemen en zal tijdens de sanering weinig of geen hinder ondervinden.

Boom 5 zomereik Quercus robur.
Deze boom staat bij het eind van de bebouwing bij de saneringlocatie. De boom is
tweestammig en heeft grote wortelvoetbeschadigingen. De kroon bevat zeer veel dood hout
en dit duidt op een slechte vitaliteit. Hij maakt onderdeel uit van een groep eiken die langs
de beek staan. Gezien de slechte vitaliteit is handhaving ongewenst en adviseren wij deze
boom geheel te verwijderen. De paardekastanje (boom 4) kan op die plek uitgroeien tot een
volwassen boom en de eik in de toekomst vervangen.

Bijlage foto’s van de bomen.

Boom 1 zomereik

Boom 2 zomereik

Voorgrond esdoorn zaailing (niet van belang) direct daarachter boom 3 zomereik

Voorgrond gladde stam boom 4 paardekastanje
Direct daarachter dubbelstam ruw boom 5 zomereik
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Risicoafleiding Sanscrit

14.1 Risico’s ter plaatse van wandelpad
14.2 Risico’s ter plaatse van boomwortels
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Rapportage Sanscrit.nl
Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

V. Sanscrit 2.3.0
V. rapport

2.12

Algemeen
Naam dossier:
Code:
Beoordelaar:
Datum rapport:
Type bodemgebruik:

Hoenderloseweg 145a - Apeldoorn - pad
B02033.000277a
bas.schalk@arcadis.nl
maandag 8 juli 2013
toekomstig

Uitgevoerde beoordelingen:
Stap1: Ernst van de verontreiniging:
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:
- Ernstige bodemverontreiniging
- Ernstige grondwaterverontreiniging

Stap2: Standaardbeoordeling

Humaan
Ecologisch
Verspreiding
= voltooid

= niet uitgevoerd

Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Opmerkingen bij dossier:

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de
Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in
opdracht van het ministerie van I&M.
Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens,
ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt
vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd.
Uitgangspunten
De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de
sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd.
De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:
·
een geval van ernstige bodemverontreiniging;
·
een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb
(zorgplicht) van toepassing;
·
huidig en voorgenomen gebruik;
·
grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;
·
alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke
chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium,
protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet
opgenomen in
het programma Sanscrit.

Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.

Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten
Per stof

Stof

Dosis
[mg/kg lg/d]

Plaatsen waar kinderen spelen
Tetrachlooretheen

7,15e-3

MTR
[mg/kg lg/d]

1,60e-2

Risico-Index

0,45

Combinatietoxicologie

Stofgroep
Plaatsen waar kinderen spelen
VOCLs

Risico-index

0,45

Hinder - toetsing aan geurdrempel

Concentratie binnenlucht
[ug/m3]

Stof
Plaatsen waar kinderen spelen
Tetrachlooretheen

1,83e2

Geurdrempel
[ug/m3]

1,00e5

Hinder - huidcontact

Functie

Sprake van huidcontact?

Plaatsen waar kinderen spelen

Nee

Toelichting:

Toetsing TCL's

Stof
Plaatsen waar kinderen spelen
Tetrachlooretheen

Concentratie binnenlucht
[ug/m3]

1,83e2

Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute
Plaatsen waar kinderen spelen
Tetrachlooretheen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin

Dermale opname binnen
Dermale opname buiten
Dermale opname tijdens baden
Ingestie grond
Inhalatie dampen tijdens douchen
Inhalatie van binnenlucht
Inhalatie van buitenlucht
Inhalatie van gronddeeltjes
Permeatie drinkwater

Relatieve bijdrage [%]

0.00
0.00
0.00
0.18
0.01
0.02
99.28
0.36
0.00
0.14

TCL
[ug/m3]

2,50e2

Humane risico's - invoergegevens

Stof

C-totaal [mg/kg]
Geheel
Bebouwd

Plaatsen waar kinderen spelen
Tetrachlooretheen

2,00

Bebouwd

C-grondwater [ug/l]
Onbebouwd Onbebouwd

Parameters

Functie
Plaatsen waar kinderen spelen

Berekening
blootstelling lood:
Als kind

Diepte verontreiniging [m]
OS [%] t.o.v. kruipruimte
t.o.v. maaiveld
3,00
0,75
0,10

Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van
gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.
Ecologisch toetsniveau:
Contour

Matig gevoelig

Ingevoerd [m2]

Criterium [m2]

Overschrijding

TD>25%

0

5000

Nee

TD>65%

0

500

Nee

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

Onderdeel

Uitkomst

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het
interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden
verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden
verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het
interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:

Rapportage Sanscrit.nl
Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

V. Sanscrit 2.3.0
V. rapport
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Algemeen
Naam dossier:
Code:
Beoordelaar:
Datum rapport:
Type bodemgebruik:

Hoenderloseweg 145a - bovengrond bomen
B02033.000277b
bas.schalk@arcadis.nl
maandag 8 juli 2013
toekomstig

Uitgevoerde beoordelingen:
Stap1: Ernst van de verontreiniging:
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:
- Ernstige bodemverontreiniging
- Ernstige grondwaterverontreiniging

Stap2: Standaardbeoordeling

Humaan
Ecologisch
Verspreiding
= voltooid

= niet uitgevoerd

Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Opmerkingen bij dossier:

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de
Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in
opdracht van het ministerie van I&M.
Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens,
ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt
vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd.
Uitgangspunten
De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de
sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd.
De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:
·
een geval van ernstige bodemverontreiniging;
·
een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb
(zorgplicht) van toepassing;
·
huidig en voorgenomen gebruik;
·
grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;
·
alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke
chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium,
protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet
opgenomen in
het programma Sanscrit.

Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.

Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten
Per stof

Stof

Dosis
[mg/kg lg/d]

Natuur
Tetrachlooretheen

9,43e-4

MTR
[mg/kg lg/d]

1,60e-2

Risico-Index

0,06

Combinatietoxicologie

Stofgroep
Natuur
VOCLs

Risico-index

0,06

Hinder - toetsing aan geurdrempel

Concentratie binnenlucht
[ug/m3]

Stof
Natuur
Tetrachlooretheen

0

Geurdrempel
[ug/m3]

1,00e5

Hinder - huidcontact

Functie

Sprake van huidcontact?

Natuur

Nee

Toelichting:

Toetsing TCL's

Stof
Natuur
Tetrachlooretheen

Concentratie binnenlucht
[ug/m3]

0

Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute
Natuur
Tetrachlooretheen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin

Dermale opname binnen
Dermale opname buiten
Dermale opname tijdens baden
Ingestie grond
Inhalatie dampen tijdens douchen
Inhalatie van binnenlucht
Inhalatie van buitenlucht
Inhalatie van gronddeeltjes
Permeatie drinkwater

Relatieve bijdrage [%]

0.00
0.00
0.10
30.94
0.34
4.17
0.00
39.97
0.00
24.48

TCL
[ug/m3]

2,50e2

Humane risico's - invoergegevens

Stof

C-totaal [mg/kg]
Geheel
Bebouwd

Natuur
Tetrachlooretheen

2,00e1

Bebouwd

C-grondwater [ug/l]
Onbebouwd Onbebouwd

Parameters

Functie
Natuur

Berekening
blootstelling lood:
Als kind

Diepte verontreiniging [m]
OS [%] t.o.v. kruipruimte
t.o.v. maaiveld
4,00
0,75
0,10

Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van
gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.
Ecologisch toetsniveau:
Contour

Gevoelig

Ingevoerd [m2]

Criterium [m2]

Overschrijding

TD>25%

0

500

Nee

TD>65%

0

50

Nee

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

Onderdeel

Uitkomst

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het
interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden
verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden
verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het
interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:

Deelsaneringsplan Hoenderloseweg 145a te Apeldoorn
provincie code: GE020000452
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Deelsaneringsplan Hoenderloseweg 145a te Apeldoorn
provincie code: GE020000452

15.1 Beschrijving van het onderzoek
Onderzoeksopzet
Omdat op enkele relevante punten op de saneringslocatie onvoldoende duidelijkheid was
over de ligging van de AW2000 contour en de te verwachten gehaltes aan VOCl, is
aanvullend onderzoek uitgevoerd. Dit betrof met name:
 De bovengrond naast / achter de bungalow
 De bovengrond bij de bomen aan de oostzijde van het perceel
 De bovengrond ter hoogte van het weiland en het naastliggende perceel
 De boven‐ en ondergrond in de strook die door de langs de beek aanwezige bomen niet
ontgraven kan worden voor de bronverwijdering.
Het veldwerk is uitgevoerd op 26 juni 2013.
De monsters zijn genomen met behulp van steekbussen en geanalyseerd op VOCl.
Kwalibo
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving die
bekend is onder de naam Kwalibo (=kwaliteitsborging in het bodembeheer). ARCADIS
Nederland BV, vestiging Apeldoorn is gecertificeerd en erkend voor de genoemde
werkzaamheden. Dit houdt in dat:

 de werkzaamheden conform BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch
bodemonderzoek) en VKB‐protocol 2001 (plaatsen handboringen en peilbuizen, nemen
grondmonsters) zijn uitgevoerd door een gecertificeerd en erkend bedrijf. Dit rapport
draagt daarom het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB’;

 de veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door (een) erkende medewerker(s), namelijk
dhr. J. Roelofs ARCADIS;

 de grond‐ en grondwatermonsters zijn (voor)behandeld door middel van de AS3000‐
methode in het door de Raad voor de Accreditatie erkende laboratorium Eurofins
Analytico te Barneveld.
Conform de eisen uit de BRL SIKB 2000 melden wij het volgende:

 De werkzaamheden waarop deze rapportage betrekking heeft, zijn conform BRL SIKB
2000 getoetst op partijdigheid. Daarom vermelden wij dat de uitvoerder van het
veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek een ander is dan de eigenaar van het
terrein waarop het veldwerk betrekking heeft. De verklaring van de milieukundige dat
de veldwerkzaamheden onafhankelijk zijn uitgevoerd is bijgaand opgenomen.
Resultaten
De resultaten van de chemische analyses zijn bijgaand weergegeven op de situatieschets met
boorpunten. De toetswaarden zijn berekend op basis van een organische stofgehalte van 4 %
in de bovengrond.
Op basis van de verkregen resultaten blijkt het gebied binnen de AW2000 contour kleiner te
zijn dan de weergave in de rapportage van het saneringsonderzoek door CSO. De schetsen
in bijlage 7 zijn hierop aangepast.
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Arcadis Apeldoorn
T.a.v. B.L. Schalk
Postbus 673
7300 AR APELDOORN

Analysecertificaat
Datum: 04-07-2013

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw projectnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2013084923/1
B02033000277
Hoenderloseweg 145a Apeldoorn
B02033/NA/9201587/0030
26-06-2013

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties
Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.
De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
Site www.eurofins.nl
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest
(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM),
het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de
overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw projectnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Monstermatrix

B02033000277
Hoenderloseweg 145a Apeldoorn
B02033/NA/9201587/0030
26-06-2013

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2013084923/1
03-07-2013
04-07-2013/13:48
A,B,C,D
1/1

Grond; Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

1

Bodemkundige analyses

S

% (m/m)

Droge stof

86.1

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

mg/kg ds

<0.050

S

Trichloormethaan

mg/kg ds

<0.020

S

Tetrachloormethaan

mg/kg ds

<0.050

S

Trichlooretheen

mg/kg ds

<0.050

S

Tetrachlooretheen

mg/kg ds

2.0

S

1,1-Dichloorethaan

mg/kg ds

<0.020

S

1,2-Dichloorethaan

mg/kg ds

<0.020

S

1,1,1-Trichloorethaan

mg/kg ds

<0.050

S

1,1,2-Trichloorethaan

mg/kg ds

<0.050

S

cis 1,2-Dichlooretheen

mg/kg ds

<0.050

S

trans 1,2-Dichlooretheen

mg/kg ds

<0.050

CKW (som)

mg/kg ds

2.0

1,2-Dichloorethenen (som) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.070

S

1)

Analytico-nr.

Nr. Monsteromschrijving

1

7646461

1036-1

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest
(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM),
het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de
overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.

FZ
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2013084923/1
Pagina 1/1
Analytico-nr. Boornr

Omschrijving

Van

7646461

Tot

Barcode

0640007948

Monsteromschrijving

1036-1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest
(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM),
het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de
overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2013084923/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest
(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM),
het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de
overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2013084923/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Referentiemethode

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465

VOCL (11)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3030-2 en cf. NEN 6981

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3030-2 en cf. NEN 6981

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie 2011.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest
(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM),
het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de
overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2013084923/1
Pagina 1/1
Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse

Analytico-nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.
Vluchtig (Voorbehandeling)

7646461

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest
(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM),
het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de
overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Arcadis Apeldoorn
T.a.v. B.L. Schalk
Postbus 673
7300 AR APELDOORN

Analysecertificaat
Datum: 01-07-2013

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw projectnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2013081753/1
B02033000277
Hoenderloseweg 145a Apeldoorn
B02033/NA/9201587/0030
26-06-2013

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties
Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.
De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
Site www.eurofins.nl
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest
(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM),
het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de
overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw projectnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Monstermatrix

B02033000277
Hoenderloseweg 145a Apeldoorn
B02033/NA/9201587/0030
26-06-2013

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2013081753/1
27-06-2013
01-07-2013/14:39
A,B,C
1/4

Grond; Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

1

2

3

4

5

94.1

96.5

93.1

95.3

92.8

Bodemkundige analyses

S

% (m/m)

Droge stof

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Trichloormethaan

mg/kg ds

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

S

Tetrachloormethaan

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Trichlooretheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Tetrachlooretheen

mg/kg ds

0.041

0.062

0.41

<0.010

0.15

S

1,1-Dichloorethaan

mg/kg ds

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

S

1,2-Dichloorethaan

mg/kg ds

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

S

1,1,1-Trichloorethaan

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

1,1,2-Trichloorethaan

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

cis 1,2-Dichlooretheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

trans 1,2-Dichlooretheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

CKW (som)

mg/kg ds

<0.42

1,2-Dichloorethenen (som) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.070

S

<0.42
1)

0.070

<0.42
1)

0.070

<0.42
1)

0.070

<0.42
1)

1021-1

2

1022-1

3

1023-1

4

1024-1

5

1025-1

7634465
7634466
7634467
7634468
7634469
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

1)

Analytico-nr.

Nr. Monsteromschrijving

1

0.070

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest
(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM),
het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de
overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw projectnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Monstermatrix

B02033000277
Hoenderloseweg 145a Apeldoorn
B02033/NA/9201587/0030
26-06-2013

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2013081753/1
27-06-2013
01-07-2013/14:39
A,B,C
2/4

Grond; Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

6

7

8

9

10

91.5

86.8

86.0

91.1

83.8

Bodemkundige analyses

S

% (m/m)

Droge stof

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Trichloormethaan

mg/kg ds

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

S

Tetrachloormethaan

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Trichlooretheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Tetrachlooretheen

mg/kg ds

0.076

0.32

0.032

0.95

0.017

S

1,1-Dichloorethaan

mg/kg ds

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

S

1,2-Dichloorethaan

mg/kg ds

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

S

1,1,1-Trichloorethaan

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

1,1,2-Trichloorethaan

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

cis 1,2-Dichlooretheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

trans 1,2-Dichlooretheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

CKW (som)

mg/kg ds

<0.42

1,2-Dichloorethenen (som) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.070

S

<0.42
1)

0.070

<0.42
1)

0.070

0.95
1)

0.070

<0.42
1)

1026-1

7

1027-1

8

1028-1

9

1029-1

7634470
7634471
7634472
7634473
7634474

10 1030-1

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

1)

Analytico-nr.

Nr. Monsteromschrijving

6

0.070

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest
(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM),
het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de
overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw projectnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Monstermatrix

B02033000277
Hoenderloseweg 145a Apeldoorn
B02033/NA/9201587/0030
26-06-2013

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2013081753/1
27-06-2013
01-07-2013/14:39
A,B,C
3/4

Grond; Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

11

12

13

14

15

94.7

95.9

94.7

95.1

87.5

Bodemkundige analyses

S

% (m/m)

Droge stof

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Trichloormethaan

mg/kg ds

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

S

Tetrachloormethaan

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Trichlooretheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

0.092

<0.050

<0.050

S

Tetrachlooretheen

mg/kg ds

0.27

0.22

3.5

1.9

2.6

S

1,1-Dichloorethaan

mg/kg ds

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

S

1,2-Dichloorethaan

mg/kg ds

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

S

1,1,1-Trichloorethaan

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

1,1,2-Trichloorethaan

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

cis 1,2-Dichlooretheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

trans 1,2-Dichlooretheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

CKW (som)

mg/kg ds

<0.42

1,2-Dichloorethenen (som) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.070

S

<0.42
1)

0.070

3.6
1)

0.070

1.9
1)

0.070

2.6
1)

0.070

Analytico-nr.

Nr. Monsteromschrijving

7634475

11 1031-1

7634476

12 1031-2

7634477

13 1032-1

7634478

14 1032-2

7634479

15 1032-3

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

1)

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest
(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM),
het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de
overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw projectnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Monstermatrix

B02033000277
Hoenderloseweg 145a Apeldoorn
B02033/NA/9201587/0030
26-06-2013

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2013081753/1
27-06-2013
01-07-2013/14:39
A,B,C
4/4

Grond; Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

16

17

18

19

20

73.7

85.3

81.3

89.3

95.3

Bodemkundige analyses

S

% (m/m)

Droge stof

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Trichloormethaan

mg/kg ds

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

S

Tetrachloormethaan

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Trichlooretheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

0.075

<0.050

<0.050

S

Tetrachlooretheen

mg/kg ds

0.37

9.1

33

0.28

0.51

S

1,1-Dichloorethaan

mg/kg ds

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

S

1,2-Dichloorethaan

mg/kg ds

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

S

1,1,1-Trichloorethaan

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

1,1,2-Trichloorethaan

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

cis 1,2-Dichlooretheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

trans 1,2-Dichlooretheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

CKW (som)

mg/kg ds

<0.42

1,2-Dichloorethenen (som) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.070

S

9.1
1)

0.070

33
1)

0.070

<0.42
1)

0.070

0.51
1)

1)

Analytico-nr.

Nr. Monsteromschrijving

7634480

16 1033-1

7634481

17 1033-2

7634482

18 1033-3

7634483

19 1034-1

7634484

20 1035-1

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
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Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest
(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM),
het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de
overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Akkoord

Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2013081753/1
Pagina 1/2
Analytico-nr. Boornr

7634465

1021

Omschrijving

1

Van

10

Tot

Barcode

30

1021-1

7634465

0901232087

7634465

0901232099

7634466

1022

1

10

30

7634466
7634467

1023

1

10

30

1024

1

10

30

1025

1

10

30

1026

1

10

30

1027

1

10

30

1028

1

10

30

1029

1

10

30

1030

1

10

30

1031

1

10

30

1031

2

90

110

1032

1

10

30

1032

2

90

110

1032

3

190

210

1032-3
0640007946

1033

1

10

30

7634480
7634481

1032-2
0901040672

7634479
7634480

1032-1
0640007947

7634478
7634479

1031-2
0901232095

7634477
7634478

1031-1
0901232105

7634476
7634477

1030-1
0901232102

7634475
7634476

1029-1
0901232103

7634474
7634475

1028-1
0901232104

7634473
7634474

1027-1
0550012561

7634472
7634473

1026-1
0901232092

7634471
7634472

1025-1
0640007943

7634470
7634471

1024-1
0640007944

7634469
7634470

1023-1
0901232090

7634468
7634469

1022-1
0901232091

7634467
7634468

Monsteromschrijving

1033-1
0901232101

1033

2

90

7634481

110

1033-2
0640007950
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2013081753/1
Pagina 2/2
Analytico-nr. Boornr

7634482

1033

Omschrijving

3

Van

190

Tot

210

7634482
7634483

Monsteromschrijving

1033-3
0901232100

1034

1

10

30

7634483
7634484

Barcode

1034-1
0550012546

1035

1

10

7634484

30

1035-1
0901232093
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2013081753/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
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Maximale waarden conform Besluit bodemkwaliteit
Achtergrond- en interventiewaarden waterbodem conform Wet Bodembescherming (Wbb), per 2 april 2009
Opdrachtgever:
Projectnaam:
Projectnummer:

Organische stof / humus (%)

5,0

10< humus<30, rekenwaarde:
2< humus< 30, rekenwaarde:
humus > 2, rekenwaarde:

10,0
5,0
5,0

% geldt voor PAK
% geldt voor overige org. verbindingen
% geldt voor zware metalen

Datum:

Lutum (%)

5,0

lutum > 2, rekenwaarde:

5,0

% geldt voor zware metalen

8-jul-13

Achtergrond- en interventiewaarden Wbb
(gehalten in mg/kg d.s.)
Achtergrondwaarde

Tussenwaarde
waterbodem

Interventiewaarde
waterbodem

AW

½(AW+I)

I

Achtergrond en maximale waarden voor grond en baggerspecie uit Besluit bodemkwaliteit
(gehalten in mg/kg d.s.)
grootschalige toepassingen op of
toepassen op of in de bodem onder oppervlaktewater
in de bodem
maximale
waarde maximale waarde maximale waarde Emissie
altijd toepasbaar
klasse A
klasse B
toetswaarden

toetsingsregel
achtergrondwaarden

maximale emissie maximale waarde
waarden
klasse wonen
<2xAW en <max.waarde wonen

Metalen
barium
cadmium
kobalt

67

145

222

67

140

222

1,5

147

195

135

0,41

5,0

9,6

0,41

2,8

9,6

0,035

3,0

0,83

0,83

13

11,3

48

91

9,4

91

0,091

23

67

111

23

56

111

0,58

66

32

32

kwik

0,11

3,8

7,5

0,11

0,90

7,5

0,37

3,6

0,62

0,22

lood

35

222

409

35

97

409

10,6

217

148

71

molybdeen

1,5

101

200

1,5

5,0

200

0,48

105

88

3,0

nikkel

15

53

90

15

21

90

0,090

43

17

30

zink

73

554

1036

73

292

1036

1,09

223

104

104

1,5

21

40

1,5

9,0

40

6,8

3,0

dichloormethaan

0,050

2,5

5,0

0,050

-

5,00

0,050

0,050

dichloorpropanen (som)

0,400

0,7

1,0

0,400

-

1,00

0,400

0,400

trichloormethaan

0,125

2,6

5,0

0,125

-

5,00

0,125

0,125

tetrachloormethaan (Tetra)

0,150

0,33

0,50

0,150

-

0,50

0,150

0,150

1,1-dichloorethaan

0,100

3,8

7,5

0,100

-

7,50

0,100

0,100

1,2-dichloorethaan

0,100

1,05

2,00

0,100

-

2,00

0,100

0,100

1,1,1-trichloorethaan

0,125

3,8

7,5

0,125

-

7,50

0,125

0,125

1,1,2-trichloorethaan

0,150

2,6

5,0

0,150

-

5,00

0,150

0,150

vinylchloride (monochlooretheen)

0,050

0,050

0,050

0,050

-

0,05

0,050

0,050

1,1-dichlooretheen

0,150

0,150

0,150

0,150

-

0,15

0,150

0,150

1,2-dichlooretheen (som cis- en trans-)

0,150

0,33

0,50

0,150

-

0,50

0,150

0,150

trichlooretheen (Tri)

0,125

15,1

30

0,125

-

30,00

0,125

0,125

tetrachlooretheen (Per)

0,075

1,04

2,00

0,075

-

2,00

0,075

0,075

chloornaftaleen

0,035

2,5

5,00

0,035

-

5,00

0,035

0,035

koper

5,7

5,7

49

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
PAK (som 10)
Gechloreerde koolwaterstoffen
(vluchtige) chloorkoolwaterstoffen

chloorbenzenen
monochloorbenzeen

0,100

-

-

0,100

-

-

dichloorbenzenen (som)

1,00

-

-

1,00

-

-

1,00

1,00

trichloorbenzenen (som)

0,0075

-

-

0,0075

-

-

0,0075

0,0075

tetrachloorbenzenen (som)

0,0045

-

-

0,0045

-

-

0,0045

0,0045

pentachloorbenzenen (som)

0,00125

hexachloorbenzenen
chloorbenzenen (som)

-

0,100

0,100

-

0,00125

0,0035

-

0,00125

0,00125

0,0043

-

-

0,0043

0,0220

-

0,0135

0,0085

1,00

8,0

15,0

1,00

-

15,0

-

2,00

0,0225

chloorfenolen
monochloorfenolen (som)

0,0225

-

-

0,0225

-

-

0,0225

dichloorfenolen (som)

0,100

-

-

0,100

-

-

0,100

0,100

trichloorfenolen (som)

0,00150

-

-

0,00150

-

-

0,00150

0,00150

0,0075

-

-

0,0075

-

-

0,50

0,0150

0,00150

1,25

2,5

0,00150

0,0080

2,5

0,70

0,0030

0,100

2,6

5,0

0,100

-

5,0

-

0,200

0,0100

0,26

0,50

0,0100

0,070

0,50

0,0100

0,0200

0,000028

0,00026

0,00050

0,000028

-

0,00050

0,000028

0,000028

DDT (som)

0,100

-

-

0,100

-

-

0,100

0,100

DDE (som)

0,050

-

-

0,050

-

-

0,065

0,065

DDD (som)

0,0100

-

-

0,0100

-

-

0,42

0,0200

0,150

1,08

2,00

0,150

0,150

2,00

-

0,30

0,0075

1,00

2,00

0,0075

0,0075

2,00

0,0200

0,0150

α-HCH

0,00050

-

-

0,00050

0,00060

-

0,00050

0,00050

β-HCH

0,00100

-

-

0,00100

0,0033

-

0,00100

0,00100

γ-HCH (lindaan)

0,00150

-

-

0,00150

0,00150

-

0,0200

0,0030

0,0050

0,50

1,00

0,0050

0,0050

1,00

-

0,0100

0,200

-

-

0,200

-

-

0,200

0,200

chloordaan

0,00100

1,00

2,00

0,00100

-

2,00

0,00100

0,00100

a-endosulfan

0,00045

1,00

2,00

0,00045

0,00105

2,00

0,00045

0,00045

heptachloor

0,00035

1,00

2,00

0,00035

0,00200

2,00

0,00035

0,00035

heptachloorepoxide

0,00100

1,00

2,00

0,00100

0,00200

2,00

0,00100

0,00100

hexachloorbutadieen

0,00150

-

-

0,00150

0,00375

-

-

0,00300

atrazine

0,0175

1,51

azinfos-methyl

tetrachloorfenolen (som)
pentachloorfenol
chloorfenolen (som)
polychloorbifenylen (PCB's)
PCB's (som 7, incl. PCB 118)
overige gechloreerde koolwaterstoffen
dioxine
Bestrijdingsmiddelen
organochloorbestrijdingsmiddelen

DDT/DDE/DDD (som)
Drins (som aldrin, endrin, dieldrin, isodrin, telodrin)

HCH-verbindingen
organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen (som)

overige bestrijdingsmiddelen
3,0

0,0175

-

3,0

0,0175

0,0175

0,0038

-

-

0,0038

-

-

0,0040

0,0040

organotinverbindingen (som)

0,075

0,66

1,25

0,075

-

1,25

0,25

0,150

tributyltin (TBT)

0,033

-

-

0,033

0

-

0,03

carbaryl

0,075

1,29

2,5

0,075

-

2,5

0,075

0,075

carbofuran

0,0085

0,50

1,00

0,0085

-

1,00

0,0085

0,0085

4-chloormethylfenolen (som)

0,3000

0,3000

0,3000

MCPA
niet-chloorhoudende bestrijdingsmiddelen

0,033

-

-

0,3000

-

-

0,28

1,14

2,00

0,28

-

2,00

0,28

0,28

0,045

-

-

0,045

-

-

0,045

0,045

95

1298

2500

95

625

2500

95

95

Overige stoffen
minerale olie

FILENET ID

.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2013081753/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Referentiemethode

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465

VOCL (11)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3030-2 en cf. NEN 6981

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3030-2 en cf. NEN 6981

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie 2011.
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