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1 INLEIDING 

 
In opdracht van Domesta is door Envita Almelo B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op 
44 woonpercelen gelegen aan het Spanjaardspad in Schoonebeek (gemeente Emmen). Ten tijde van 
het onderzoek bevinden zich veelal leegstaande twee-onder-één-kap woningen uit de jaren '50 van de 
vorige eeuw met bijbehorende opstallen op de onderzoekslocatie. 
 
De aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van de opdrachtgever om nieuwbouw te 
realiseren na sloop van de bestaande bebouwing. 
 
Het doel van het onderzoek is om middels het bepalen van de actuele bodemkwaliteit vast te stellen of 
de locatie geschikt is voor het beoogde gebruik. 
 
Voorliggend rapport beschrijft het kader van het onderzoek in hoofdstuk 2 en geeft de resultaten van 
het vooronderzoek weer in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de hypothese en de onderzoekstrategie 
beschreven. De veldwerkzaamheden zijn in hoofdstuk 5 en het laboratoriumonderzoek is in hoofdstuk 
6 beschreven. Het rapport wordt besloten met de aan het onderzoek te verbinden conclusies en 
aanbevelingen die in samenvatting zijn weergegeven (hoofdstuk 7).  
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2 KADER VAN HET ONDERZOEK 

 
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de verschillende kaders die van toepassing zijn op 
bodemonderzoek.  
 

2.1 NEN-normen 

Bij het bepalen van de onderzoeksstrategie en het vaststellen van het onderzoeksprogramma is 
uitgegaan van de volgende NEN-normen: 

 “bodem- landbodem – strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader 
onderzoek” (Nederlandse Norm 5725: januari 2009); 

 “bodem – landbodem – strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – 
onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” (Nederlandse norm 5740: 
januari 2009). 

 

2.2 Uitvoeringskader 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de wettelijke KWALIBO-regeling (Kwaliteitsborging bij 
bodemintermediairs). Dit betekent dat het veldwerk is uitgevoerd onder erkenning op basis van BRL 
SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen 2001 (plaatsen handboringen en peilbuizen) en 2002 
(nemen van grondwatermonsters). Waar tijdens het onderzoek is afgeweken van de normen en de 
protocollen, is dat vermeld in dit rapport. Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door een 
laboratorium dat is geaccrediteerd op basis van de criteria in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2000 en op 
basis van AS3000. Op de analysecertificaten is aangegeven welke laboratoriumverrichtingen onder de 
genoemde accreditaties zijn uitgevoerd.  
 
Na de laatste bijlage is de verantwoording van het uitgevoerde onderzoek opgenomen, waaronder 
verwijzingen naar informatiebronnen, literatuur, wet- en regelgeving en kwaliteitsborging.  
 

2.3 Reikwijdte van het onderzoek 

Het verkennend bodemonderzoek is alleen bedoeld om inzicht te krijgen in de actuele chemische 
kwaliteit van grond en grondwater op de onderzoekslocatie ten behoeve van het beoogde doel. De 
uitvoering van de werkzaamheden door Envita vindt op zorgvuldige wijze plaats volgens de algemeen 
gebruikelijke inzichten en methoden bij onderzoek naar bodemverontreiniging. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt een waarheidsgetrouw beeld te geven van de bodemkwaliteit van de 
onderzoekslocatie op het moment van de monstername. Vanwege het steekproefsgewijze karakter 
van het onderzoek waarbij de monstername op (deels) willekeurig bepaalde locaties plaatsvindt, kan 
niet worden uitgesloten dat binnen de onderzoekslocatie lokaal een verontreiniging (puntbron) 
aanwezig is die niet wordt aangetoond in dit onderzoek. Tevens wordt erop gewezen dat het 
uitgevoerde onderzoek een momentopname betreft. De onderzoeksresultaten worden minder 
representatief voor de actuele bodemkwaliteit naarmate meer activiteiten op de locatie plaatsvinden 
en de verstreken periode sinds de uitvoering van het onderzoek langer wordt.  
 
Indien grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder 
meer elders toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. De 
toepassing van grond elders moet worden gemeld via het “meldpunt bodemkwaliteit” van Agentschap 
NL. In bepaalde gemeenten kan daarnaast op grond van overgangsbeleid nog grond worden 
toegepast op basis van de Ministeriële vrijstellingsregeling grondverzet. Deze toepassingen moeten 
rechtstreeks aan de betreffende gemeente worden gemeld. 
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Het onderzoek is, mits anders aangegeven, niet van toepassing op puin- of andere lagen waarin de 
fractie aan bodemvreemd materiaal groter is dan 50%. Deze lagen betreffen formeel geen bodem en 
hierop is de Wet bodembescherming niet van toepassing. 
 

2.4 Toetsingskader 

Om de mate waarin sprake is van bodemverontreiniging te kunnen beoordelen, worden de 
analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters getoetst aan het toetsingskader dat landelijk 
(generiek) is vastgesteld. Gemeenten kunnen daarnaast voor hun grondgebied gebiedsspecifiek 
beleid vaststellen. 
 
Generiek toetsingskader 
Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik 
gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de 
streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering 2009. 
 
Bij concentraties aan verontreinigende stoffen tussen het niveau van de streef- of achtergrondwaarde 
en de interventiewaarde, geldt in het algemeen dat een nader onderzoek noodzakelijk is als de 
gemeten concentraties de halve som van streef- of achtergrondwaarde en interventiewaarde 
overschrijden ((S+I)/2). Deze waarde wordt ook wel aangeduid als tussenwaarde. 
 
In onderstaande tabel worden deze referentiewaarden en de daarbij gehanteerde terminologie 
toegelicht. 
 
Tabel 1: Toelichting op referentiewaarden 

Referentiewaarde Afkorting Betekenis Terminologie bij overschrijding 

grond 

achtergrondwaarde Aw generieke waarde voor schone grond (AW2000-
waarde) 

> Aw: licht verhoogd / 
verontreinigd 

tussenwaarde T toetsingswaarde voor nader onderzoek  
((Aw + I) / 2) 

> T: matig verhoogd / verontreinigd 

interventiewaarde I waarde voor sanering(sonderzoek) > I: sterk verhoogd / verontreinigd 

grondwater 

streefwaarde S generieke waarde voor een schoon grondwater > S: licht verhoogd / verontreinigd 

tussenwaarde T toetsingswaarde voor nader onderzoek  
((S + I) / 2) 

> T: matig verhoogd / verontreinigd 

interventiewaarde I waarde voor sanering(sonderzoek) > I: sterk verhoogd / verontreinigd 

 
De referentiewaarden voor verontreinigende stoffen in grond zijn mede afhankelijk gesteld van de 

percentages aan lutum (fractie <2 m) en organische stof. Dit betekent dat bij elk bodemonderzoek 
locatiespecifieke referentiewaarden worden berekend.  
 
Sinds de inwerkingtreding van de Regeling bodemkwaliteit en Circulaire bodemsanering 2009 zijn op 
basis van voortschrijdend inzicht voor specifieke stoffen aanvullende toetsnormen opgesteld of 
toetsregels vastgesteld. Voor zover bij de uitvoering van voorliggend bodemonderzoek hiervan sprake 
is zal bij de interpretatie hier nader op worden ingegaan. 
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3 VOORONDERZOEK 

 
Ten behoeve van de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is een "standaard" 
vooronderzoek uitgevoerd. Doel van het vooronderzoek is het achterhalen van (potentieel) 
bodemverontreinigende activiteiten die nu plaatsvinden of in het verleden hebben plaatsgevonden op 
of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. 
 

3.1 Algemeen 

In onderstaande tabel zijn de in het kader van het vooronderzoek geraadpleegde bronnen opgesomd.  
 
Tabel 2: Geraadpleegde bronnen 

nr. Bron Verwijzing 

1 topografische kaart, schaal 1 : 12.500 (Kadaster) bijlage 1 

2 Grondwaterkaart van Nederland (geo(hydro)logische 
informatie)  

TNO-DGV, Emmen/Ter Apel, kaartblad 17 oost en 18 
west en Coevorden, kaartblad 22 oost, datum 1989 

3 gemeente Emmen (bodeminformatiesysteem) zie §3.3 

4 internetbronnen:  

 a luchtfoto’s en straatoverzichten google earth en maps.google.nl 

 b bodemloket (dossiervermelding onderzoek en sanering) www.bodemloket.nl 

 c historische topografische kaarten www.watwaswaar.nl 

 d TNO-NITG (gegevens bodemopbouw en grondwater) www.dinoloket.nl 

 e informatie hoogteligging www.ahn.nl 

5 locatiebezoek, foto's onderzoekslocatie uitgevoerd d.d. 18-07-2012 
(gecombineerd met uitvoering veldwerk) 

6 eigen archief Envita - 

 

3.2 Algemene gegevens 

Gegevens over de locatie zijn weergegeven in de volgende tabel. De regionale ligging van de locatie 
is grafisch weergegeven in bijlage 1.  
 
Tabel 3: Locatiegegevens 

adres  Europaweg 69 t/m 75 (oneven nummers) en Spanjaardspad 1(a) t/m 8, 10, 12, 14 t/m 17 in 
Schoonebeek 

gemeente Emmen 

kadastrale aanduiding kadastrale gemeente Schoonebeek, sectie A, nummer 8707, 8829, 9762 e.a. 

eigenaar Domesta 

oppervlakte circa 18.000 m² 

algemene omschrijving woonpercelen in woonwijk uit de jaren '50 van de vorige eeuw  met twee-onder-één-kap 
(huur)woningen en overige opstallen 

bebouwing woningen uit de jaren '50 met opstallen (veelal houten garages/schuurtjes) 

terreinverharding elementverharding (klinkers/tegels) 
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3.3 Bodemgebruik 

In onderstaande tabel zijn de beschikbare gegevens over het historisch, huidig en toekomstig gebruik  
van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. In bijlage 6 is een overzicht van 
historisch kaartmateriaal opgenomen waarmee de ontwikkeling van de woonwijk vanaf de jaren '50 tot 
eind jaren '80 van de vorige eeuw inzichtelijk is gemaakt. 
 
Tabel 4: Gegevens bodemgebruik 

Bodemgebruik onderzoekslocatie 

huidig 

activiteiten / gebruik locatie  wonen met tuin 

potentieel bodembedreigende activiteiten en situaties geen specifieke potentieel verdachte activiteiten bekend 

historisch 

activiteiten / gebruik locatie op het adres Europaweg 75 (in het verleden gedeeltelijk ter hoogte 
van Spanjaardsweg 2) is vanaf omstreeks 1939 een 
timmerwerkplaats aanwezig geweest tot onbekende einddatum. Het 
overige terrein was in gebruik als tuin of kende een agrarische 
bestemming. Ontwatering vond plaats middels aanwezige 
oppervlakkige sloten/greppels in het gebied 

voormalige potentieel bodembedreigende activiteiten 
en situaties 

behoudens mogelijke verdachte activiteiten binnen de 
timmerwerkplaats (bijvoorbeeld het verduurzamen van hout door 
behandeling met verf of lak) geen specifieke potentieel verdachte 
activiteiten bekend 

toekomstig 

activiteiten / gebruik locatie wonen met tuin 

potentieel bodembedreigende activiteiten en situaties  geen specifieke potentieel verdachte activiteiten bekend 

Bodemgebruik omgeving onderzoekslocatie 

huidig 

activiteiten / gebruik omgeving wonen met tuin en agrarische percelen 

potentieel bodembedreigende activiteiten en situaties geen specifieke potentieel verdachte activiteiten bekend 

historisch 

activiteiten / gebruik omgeving wonen met tuin, agrarische percelen met ontwateringsstelsel van 
sloten/greppels, (gesaneerde) NAM-locatie (Liaslaan 10), smederij 
(Europaweg 87/89) en loodgietersbedrijf/isolatiebedrijf (Kosterijweg 
3) 

voormalige potentieel bodembedreigende activiteiten 
en situaties 

(bedrijfs)activiteiten ter plaatse van de NAM-locatie, smederij en het 
loodgietersbedrijf kunnen hebben geleidt tot verontreinigingen met 
voornamelijk zware metalen en/of minerale olie in grond en 
grondwater. Op het perceel Europaweg 77 is een ondergrondse 
HBO-tank van 5.000 ltr. geregistreerd. De tank is tijdens actie 
tankslag in de jaren '80 gesaneerd (afgevuld met zand). 

 

3.4 Reeds uitgevoerd (bodem)onderzoek 

Op de locatie 
Voor zover bekend is op de onderzoekslocatie niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd. 
 
In 2011 heeft een asbestinventarisatie van de woningen plaatsgevonden inclusief de schuurtjes bij 
woningen aan het Spanjaardspad 15, 19, 44 en 51. Op het adres Spanjaardspad 51 blijkt op een 
schuurtje achter de oorspronkelijke woonbebouwing met berging asbesthoudende golfplaten te zijn 
verwerkt. 
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Directe omgeving 
In de directe nabijheid van de onderzoekslocatie is ter plaatse van de voormalige NAM-locatie (S211) 
voor aardolie- en aardgaswinning aan de Liaslaan 10 bodemonderzoek uitgevoerd door Heidemij. Op 
basis van het bodemonderzoek heeft volgens de gemeente Emmen en het bodemloket een sanering 
plaatsgevonden waarna een lichte restverontreiniging met minerale olie in de grond is achtergebleven. 
In het grondwater werden geen verontreinigingen met minerale olie aangetoond. Gegevens over het 
bodemonderzoeksrapport en een tweetal saneringsevaluaties door Heidemij en Arcadis zijn 
opgenomen in bijlage 6 (rapport bodemloket). 
 
Overige via het bodemloket beschikbare onderzoeksgegevens over de bodemkwaliteit worden gezien 
de aard en/of afstand niet relevant geacht voor onderhavige onderzoekslocatie. 
 

3.5 Bodemopbouw en geohydrologie 

De regionale geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland, 
Emmen/Ter Apel, kaartblad 17 oost en 18 west en Coevorden, kaartblad 22 oost. (TNO/DGV 1989). 
Hoewel de dikte van de uiteenlopende bodemlagen varieert is de volgorde van voorkomen binnen het 
gebied constant. 
Uit de Grondwaterkaart van Nederland (TNO, Inventarisatierapport Coevorden, kaartblad 22 Oost) kan 
de regionale geohydrologische bodemopbouw worden afgeleid. In het gebied is geen duidelijke 
scheidende laag aanwezig, de zandige afzettingen boven de ondoorlatende basis kan overwegend als 
één watervoerend pakket worden beschouwd. De afzettingen bestaan uit fijne en grove, soms 
slibhoudende zanden; dikte varieert van enkele tientallen tot meer dan honderd meter, het doorlatend 
vermogen van minder dan 1000 tot meer dan 3000 m²/dag. 
 
Uit de Geomorfologische kaart van Nederland (Stiboka, kaartblad 22-23 Coevorden - Nieuw-
schoonebeek) volgt dat ter plaatse en in de naaste omgeving van de locatie een “relatief hooggelegen 
veenkoloniale ontginningsvlakte” aanwezig is. 
 
Uit de Bodemkaart van Nederland (Stiboka, kaartblad 22 Oost) is af te leiden dat de locatie is gelegen 
in een gebied waar zich voornamelijk veengronden met veenkoloniaal dek (met humuspodzol) hebben 
ontwikkeld in zand. Het zand is ondieper dan 1,2 m –mv. aanwezig. 
 
De regionale geohydrologische bodemopbouw is samengevat weergegeven in onderstaande tabel. 
 

   Tabel 5: Samenvatting geohydrologische situatie 

Diepte (m -mv) Geohydrologische eenheid Geologische formatie Lithologie 

0 - 20 slibhoudende fijne zanden, veen 
en keileem 

Drente / Twente deklaag 

20 - 115 

fijne tot matig fijne zanden Urk II, Peelo, Eindhoven, 
Harderwijk e.a. 

regionaal gezien 1
e
 + 2

e
 + 3

e
 

watervoerend pakket welke 
vermoedelijk als één 

watervoerend pakket kunnen 
worden beschouwd 

115 - 175 kleien en zanden geohydrologische basis 

 
De grondwaterstand bedraagt circa 1,5 m -mv. Regionaal gezien is de stromingsrichting van het 
freatisch grondwater zuidwestelijk. Er is sprake van een intermediaire situatie ten aanzien van de 
grondwaterstroming van het eerste naar het tweede watervoerend pakket. Er is geen sprake van 
oppervlaktewater op/nabij de onderzoekslocatie. 
 
De locatie ligt voor zover bekend niet in het intrekgebied van een grondwaterwinning of een 
grondwaterbeschermingsgebied. Voor zover bekend wordt er op en in de directe omgeving van de 
locatie geen grondwater door bedrijven en particulieren onttrokken. 



 

 

Verkennend bodemonderzoek aan het Spanjaardspad in Schoonebeek  

rapportnummer 202459-10/ R01 d.d. 15 augustus 2012 7/14 

4 HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE 

 

4.1 Hypothese  

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de locatie als “verdacht” aangemerkt ten aanzien 
van lichte grond- en grondwaterverontreinigingen omdat in van oudsher bebouwd gebied voornamelijk 
in de bovengrond (licht) verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK en in het grondwater licht 
verhoogde concentraties aan zware metalen worden verwacht. 
 
Binnen het plangebied bevinden zich op basis van oud kaartmateriaal mogelijk slootdempingen. De 
ervaring leert dat het doorgaans gaat om voormalige ondiepe hemelwaterafvoer sloten/greppels welke 
vermoedelijk zijn dichtgeschoven tijdens het bouwrijp maken van de huidige woonwijk in de jaren ’50 
van de vorige eeuw. Vooralsnog worden geen dempingen met bodemvreemde materialen verwacht. 
 

4.2 Onderzoeksstrategie 

Ondanks de gestelde hypothese is de locatie onderzocht conform de strategie voor een “onverdachte 
locatie” (ONV). Deze strategie is sober en doelmatig en geeft qua opzet en intensiteit een 
representatief inzicht in de bodemkwaliteit omdat op basis van de huidige bekende gegevens slechts 
lichte verontreinigingen worden verwacht die geen aanleiding vormen voor vervolgonderzoek of 
sanerende maatregelen.  
 
Vanwege de op het Bodemloket geregistreerde voormalige timmerwerkplaats op het perceel 
Europaweg 73/75 en Spanjaardspad 2 en de voormalige smederij op het aan de locatie grenzende 
perceel Europaweg 87/89 zijn twee van de voorgeschreven drie peilbuizen in deze omgeving 
geplaatst. 
 
Ter verificatie van mogelijke dempingen met bodemvreemd materiaal is bij het verdelen van de 
boringen rekening gehouden met de voormalige sloten/greppels binnen het onderzoeksgebied. 
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5 VELDWERKZAAMHEDEN 

 

5.1 Opzet 

Algemeen 
In onderstaande tabel zijn de uitvoeringsdata en de verantwoordelijke monsternemers aangegeven 
voor de verschillende uitvoeringsfasen van het veldonderzoek. De boorlocaties zijn weergegeven op 
de tekening in bijlage 2. 
 
Tabel 6:Uitvoeringsgegevens 

Datum Werkzaamheden 
Beoordelingsrichtlijn/ 
protocol 

Erkende organisatie 
Verantwoordelijk 
medewerker 

18-07-2012 

uitvoeren van handboringen en 
plaatsen van peilbuizen, maken van 
boorbeschrijvingen, nemen van 
grondmonsters en inmeten 

2000/2001 
Envita Almelo B.V. 
 

P.G.H. Bruggink 

26-07-2012 nemen van grondwatermonsters 2000/2002 
Envita Almelo B.V. 
 

W.J. Haan 

 
In het veld is de vrijgekomen grond beoordeeld op de texturele samenstelling. Hierbij zijn tevens de 
percentages lutum en organische stof geschat. Daarnaast is gelet op het voorkomen van puin, 
slakken, kolengruis en dergelijke evenals op kleurafwijkingen, die kunnen duiden op de aanwezigheid 
van bodemverontreiniging. De opgeboorde grond is, indien nodig, met behulp van de olie-water-
reactie beoordeeld op de aanwezigheid van olie-achtige stoffen. Ook het maaiveld is visueel 
geïnspecteerd op indicaties die kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Ten slotte is visueel 
specifiek aandacht besteed aan het voorkomen van asbest op het maaiveld en in de bodem. 
 
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen 
die tot een aanpassing van het veldwerkprogramma heeft geleid. Voor een vlakdekkende verdeling 
zijn echter twee aanvullende boringen geplaatst en daarnaast zijn enkele ondiepe boringen ter plaatse 
van potentiële dempingen doorgezet tot de (ongeroerde) zandige ondergrond. 
 
In de volgende tabel is een overzicht van het uitgevoerde veldwerkprogramma weergegeven.  
 

Tabel 7: Overzicht boorprogramma 

Onderdeel Aantal Diepte (m –mv) Nummers 

boringen 18 0,5 10, 11, 13, 14, 16 t/m 30 

7 0,8 á 1,5 07, 09, 12, 15, 29, 31, 32 

4 2,0 04 t/m 06, 08 

peilbuizen 3 2,4 á 2,5 01 t/m 03 
 

 
Afwijkingen ten opzichte van BRL SIKB 2000 
Er is bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden niet afgeweken van de BRL SIKB 2000 en de 
protocollen 2001 en 2002. 
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5.2 Resultaten 

In bijlage 3 zijn de uitgetekende bodemprofielen weergegeven. 
 
Bodemopbouw 
In onderstaande tabel is weergegeven hoe de bodem op de onderzoekslocatie tot de maximaal 
onderzochte diepte van 2,5 m –mv globaal is opgebouwd. 
 
Tabel 8: Gemiddelde bodemopbouw 

Diepte (m- mv) Hoofdbestanddeel Nadere omschrijving 

0 - 0,5 à 1,0 zand / veen zeer tot matig fijn, zwak tot matig siltig, zwak tot matig humeus / zwak zandig 

0,5 à 1,0 - 2,5 zand zeer tot matig fijn, zwak tot matig siltig 

 
Visueel waargenomen bijzonderheden  
Verspreidt binnen de onderzoekslocatie zijn sporen puin waargenomen in de bovengrond. De 
bijmengingen zijn van zeer geringe aard en worden op vrijwel iedere bebouwde locatie aangetroffen.  
 
Op het maaiveld van de locatie en aan de uitkomende grond zijn verder geen bijzonderheden 
waargenomen die duiden op de mogelijke aanwezigheid van asbest en/of overige verontreinigende 
stoffen op en in de bodem. Ook ter plaatse van opstallen met al dan niet asbesthoudende (golf)platen 
zijn geen restanten op het maaiveld waargenomen waardoor een mogelijke bodemverontreiniging zal 
kunnen zijn ontstaan. Dit geldt ook specifiek voor het adres Spanjaardspad 51 waar volgens een 
asbestinventarisatie asbesthoudende golfplaten op een bijgebouwd schuurtje/tuinhuisje zijn verwerkt. 
 
Ter plaatse van de boringen die geplaatst zijn in de mogelijke dempingen (voormalige sloten/greppels) 
zijn geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen. Gezien de bodemopbouw (de ongeroerde 
ondergrond bevindt zich op circa 0,5 - 1,0 m – maaiveld) lijkt er sprake te zijn geweest van ondiepe 
greppels om overtollig hemelwater af te kunnen voeren. Deze greppels zijn vermoedelijk bij het 
bouwrijp maken van de woonwijk dichtgeschoven / geëgaliseerd.   
 
Grondwater  
Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn visueel waarnemingen gedaan en metingen verricht. 
De resultaten daarvan zijn weergegeven in onderstaande tabel. De zuurgraad en het 
geleidingsvermogen zijn als normaal te beschouwen voor de onderzochte locatie. 
 
Tabel 9: Grondwaterstanden, zuurgraad en geleidingsvermogen 

Peilbuis Filterstelling 
(m –mv) 

Visuele waarnemingen Grondwaterstand 
(m –mv) 

Zuurgraad 
(pH) 

Geleidingsvermogen 

(S/cm) 

01 1,5 - 2,5 geen bijzonderheden 1,4 5,56 284 

02 1,4 - 2,4 geen bijzonderheden 1,1 6,83 357 

03 1,5 - 2,5 geen bijzonderheden 1,1 6,58 436 

Herbemonstering peilbuis 01 

01 1,5 - 2,5 geen bijzonderheden 1,4 5,22 168 
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6 LABORATORIUMONDERZOEK 

 

6.1 Analyseprogramma 

Op basis van de visuele waarnemingen (textuur, kleur, bodemvreemd materiaal e.d.) en de ruimtelijke 
verdeling van de boringen, zijn mengmonsters samengesteld. In aanvulling op de geplande analyses 
is een extra bovengrond mengmonster geanalyseerd op het standaardpakket vanwege de 
aangetroffen diversiteit aan bodemsoorten. In verband met een tussenwaarde overschrijding voor lood 
in mengmonster 1 (mm1) is dit mengmonster uitgesplitst. Vanwege een tussenwaarde overschrijding 
voor zink in het grondwater afkomstig uit peilbuis 01 is het grondwater uit deze peilbuis na 
herbemonstering opnieuw geanalyseerd op zink. In de volgende tabel is een overzicht van de 
samenstelling van de (meng)monsters en het uitgevoerde analyseprogramma weergegeven. 
 
Tabel 10: Samenstelling (meng)monsters en analyseprogramma 

Monster-
code 

Deel-monsters Traject 
 (m –mv) 

Visuele waarnemingen / omschrijving Analysepakket 

bovengrond (0 - 0,6 m -mv) 

mm1 01-1; 17-1; 18-2; 19-1; 
20-1; 21-1; 22-2; 23-1 

0,0 - 0,5 sporen puin standaardpakket grond
1 

mm2 04-1; 24-1; 25-1; 30-1; 
31-1 

0,0 - 0,5 sporen puin standaardpakket grond 

mm3 04-2; 24-2; 25-2; 26-1 0,1 - 0,5 geen bijzonderheden standaardpakket grond 

mm4 02-1; 06-1; 07-1; 14-1; 
15-1; 27-1; 28-1; 29-1 

0,0 - 0,5 sporen puin standaardpakket grond 

mm5 03-1; 08-1; 09-1; 10-1; 
11-1; 12-1; 13-1 

0,0 - 0,6 geen bijzonderheden standaardpakket grond 

Uitsplitsing mm1 

01-1 01-1 0,0 - 0,5 geen bijzonderheden lood 

17-1 17-1 0,0 - 0,5 geen bijzonderheden lood 

18-2 18-2 0,2 - 0,5 geen bijzonderheden lood 

19-1 19-1 0,0 - 0,5 sporen puin lood 

20-1 20-1 0,0 - 0,5 geen bijzonderheden lood 

21-1 21-1 0,0 - 0,5 geen bijzonderheden lood 

22-2 22-2 0,2 - 0,5 geen bijzonderheden lood 

23-1 23-1 0,0 - 0,5 geen bijzonderheden lood 

ondergrond (0,5 - 2,0 m -mv) 

mm6 01-4; 01-5; 04-4; 04-5; 
05-2; 05-3; 32-3 

0,5 - 2,0 geen bijzonderheden standaardpakket grond 

mm7 02-2; 02-3; 06-2; 06-3; 
07-2; 15-2; 29-2 

0,4 - 1,5 geen bijzonderheden standaardpakket grond 

mm8 03-3; 03-4; 08-3; 08-4; 
09-2; 12-3; 31-2 

0,4 - 2,0 geen bijzonderheden standaardpakket grond 

grondwater  

01-1-1 1,5 - 2,5 geen bijzonderheden standaardpakket grondwater
2 

02-1-1 1,4 - 2,4 geen bijzonderheden standaardpakket grondwater 

03-1-1 1,5 - 2,5 geen bijzonderheden standaardpakket grondwater 

Heranalyse grondwater peilbuis 01 

01-1-2 1,5 - 2,5 geen bijzonderheden zink 
 

1 
metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn), PCB, PAK, minerale olie, lutum, organische stof en droge stofgehalte 

 
2 
metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN en styreen), vluchtige gehalogeneerde   

   koolwaterstoffen en minerale olie (GC) 
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6.2 Analyseresultaten 

De analysecertificaten van de chemische analyses zijn opgenomen in bijlage 4. De toetsingstabellen 
zijn opgenomen in bijlage 5. De referentiewaarden (toetsingswaarden) zijn berekend op basis van de 
veldwaarnemingen en de analytisch vastgestelde percentages aan lutum en organische stof.  
 
6.2.1 Grond 
De toetsingsresultaten van de grondanalyses zijn in onderstaande tabel samengevat weergegeven 
waarbij overschrijdingen van de (plaatselijke) achtergrondwaarden, tussenwaarden of interventie-
waarden zijn weergegeven evenals de eventuele bodemvreemde bijmengingen in het monster.  
 
Tabel 11: Toetsing analyseresultaten grond(meng)monsters 

Monster- 
code 

Visuele 
Waarnemingen 

Analyse- 
pakket 

Overschrijding van de 

Achtergrond- 
waarde 

Tussen- 
waarde 

Interventie- 
waarde 

Bovengrond 0 - 0,5 m-mv 

mm1 sporen puin standaardpakket kwik, PAK lood - 

mm2 sporen puin standaardpakket PCB - - 

mm3 geen bijzonderheden standaardpakket - - - 

mm4 sporen puin standaardpakket PAK, PCB - - 

mm5 geen bijzonderheden standaardpakket kwik, PCB - - 

Uitsplitsing mm1 

01-1 geen bijzonderheden lood lood - - 

17-1 geen bijzonderheden lood - - - 

18-2 geen bijzonderheden lood - - - 

19-1 sporen puin lood lood - - 

20-1 geen bijzonderheden lood - - - 

21-1 geen bijzonderheden lood - - - 

22-2 geen bijzonderheden lood - - - 

23-1 geen bijzonderheden lood - - - 

Ondergrond > 0,5 m-mv 

mm6 geen bijzonderheden standaardpakket  - - - 

mm7 geen bijzonderheden standaardpakket  - - - 

mm8 geen bijzonderheden standaardpakket - - - 

- = geen parameters in gehalten/concentraties boven de betreffende toetsingswaarden aangetoond
 

 
 
 
6.2.2 Grondwater 
De toetsing van de grondwateranalyses is in onderstaande tabel samengevat weergegeven. 
 
Tabel 12: Toetsing analyseresultaten grondwatermonsters 

Monster- 
code 

Visuele 
Waarnemingen 

Analyse- 
pakket 

Overschrijding van de 

Streefwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 

01-1-1 geen bijzonderheden standaardpakket 
grondwater 

barium 
cadmium 

zink (590) - 

02-1-1 geen bijzonderheden standaardpakket 
grondwater 

- - - 

03-1-1 geen bijzonderheden standaardpakket 
grondwater 

barium 
molybdeen 

- - 

Heranalyse grondwater peilbuis 01 

01-1-2 geen bijzonderheden zink - zink (540) - 
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De licht verhoogde concentraties aan barium, cadmium en molybdeen in het grondwater hebben 
waarschijnlijk een natuurlijke oorsprong. In de regio Emmen komen, met name in de gebieden met 
een zandige ondergrond, een aantal zware metalen van nature in verhoogde concentraties in het 
grondwater voor. In deze gebieden welke veelal worden gekenmerkt door een lage zuurgraad en 
geringe adsorptiecapaciteit, is sprake van een relatief grote mobiliteit van zware metalen in de bodem. 
De aanwezigheid van deze verhoogde concentraties is gerelateerd aan deze geochemische / 
bodemkundige aspecten (samenstelling en textuur van de ondergrond), anderzijds kunnen wisselende 
fysische condities in/van de bodem (zoals temperatuur en zuurgraad) een rol spelen. 
 
De in eerste instantie matig verhoogde concentratie voor zink ter plaatse van peilbuis 1 is ook na 
herbemonstering en –analyse opnieuw bevestigd, hetzij in iets lichtere mate. Volgens de Bodematlas 
van de Provincie Drenthe en het telefonisch raadplegen van de gemeente Emmen komen ook in de 
directe nabijheid ten noorden en zuiden van de onderzoekslocatie matig verhoogde concentratie voor 
zink in het grondwater voor. Aangenomen mag worden op basis van het vooronderzoek en de 
resultaten van de grond ter plaatse (geen zink in boven- en ondergrond) dat ook hier sprake is van 
een natuurlijk verhoogde concentratie voor zink.  
 
 
6.2.3 Toetsing aan de gestelde hypothese 
De hypothese 'verdachte locatie' blijkt een correcte hypothese te zijn geweest omdat er 
verontreinigende parameters zijn aangetoond in gehalten boven de betreffende achtergrondwaarde en 
in concentraties boven de betreffende streefwaarde en tussenwaarde voor zink in het grondwater ter 
plaatse van peilbuis 1.  
 
6.2.4 Toetsing aan de noodzaak tot nader onderzoek 
Er zijn in de grond geen parameters aangetoond in gehalten boven de tussenwaarden. Dit houdt in 
dat er op basis van de Wet bodembescherming geen aanleiding is voor het uitvoeren van nader 
onderzoek en/of sanerende maatregelen. 
 
De matig verhoogde concentratie voor zink in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 kan worden 
beschouwd als een van nature verhoogde concentratie en behoeft derhalve geen nader onderzoek. 
De hypothese wordt aangenomen. 
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7 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
In opdracht van Domesta is door Envita Almelo B.V. in 2012 een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd op 44 woonpercelen gelegen aan het Spanjaardspad in Schoonebeek (gemeente Emmen).  
 
 
Aanleiding en doel 
De aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van de opdrachtgever om nieuwbouw te 
realiseren na sloop van de bestaande bebouwing. 
 
Het doel van het onderzoek is om middels het bepalen van de actuele bodemkwaliteit vast te stellen of 
de locatie geschikt is voor het beoogde gebruik. 
 
Wettelijk kader 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende wettelijke normen en protocollen en voldoet aan de 
Kwalibo-wetgeving.  
 
Strategie 
Ondanks de gestelde hypothese is de locatie onderzocht conform de strategie voor een “onverdachte 
locatie” (ONV). Deze strategie is sober en doelmatig en geeft qua opzet en intensiteit een 
representatief inzicht in de bodemkwaliteit omdat op basis van de huidige bekende gegevens slechts 
lichte verontreinigingen worden verwacht die geen aanleiding vormen voor vervolgonderzoek of 
sanerende maatregelen.  
 
Vanwege de op het Bodemloket geregistreerde voormalige timmerwerkplaats op het perceel 
Europaweg 73/75 en Spanjaardspad 2 en de voormalige smederij op het aan de locatie grenzende 
perceel Europaweg 87/89 zijn twee van de voorgeschreven drie peilbuizen in deze omgeving 
geplaatst. 
 
Ter verificatie van mogelijke dempingen met bodemvreemd materiaal is bij het verdelen van de 
boringen rekening gehouden met de voormalige sloten/greppels binnen het onderzoeksgebied. 
 
Resultaten 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van het bodemonderzoek samengevat weergegeven. 
 
Tabel 13: Samenvatting resultaten bodemonderzoek 

Visuele waarnemingen Overschrijding van de 

Achtergrondwaarde / 
streefwaarde 

Tussenwaarde Interventiewaarde Lokale maximale 
waarde (LMW) 

bovengrond (0 - 0,5 m -mv) 

geen bijzonderheden en 
sporen puin 

kwik, PAK, lood, PCB - - - 

ondergrond (0,5 - 2,0 m -mv) 

geen bijzonderheden - - - - 

grondwater (1,5 – 2,5  m -mv) 

geen bijzonderheden barium, cadmium, 
molybdeen 

zink* - - 

- = 
*=  

geen parameters in gehalten boven de betreffende toetsingswaarden aangetoond 
zink komt van nature verhoogd voor in het grondwater in deze regio 
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Conclusies  
Op basis van het uitgevoerde onderzoek blijkt dat: 

 de bovengrond licht verontreinigd is met kwik, PAK, lood en PCB; 

 in de ondergrond geen verontreinigende stoffen zijn aangetoond; 

 het grondwater licht verhoogde concentraties bevat aan barium, cadmium en molybdeen en een 
matig verhoogde concentratie voor zink. 

 
Er zijn geen stoffen in gehalten boven de tussenwaarde aangetoond in de grond. Dit houdt in dat er 
conform de Wet bodembescherming geen aanleiding is voor het uitvoeren van nader onderzoek en/of 
sanerende maatregelen. 
 
De in eerste instantie matig verhoogde concentratie voor zink in het grondwater ter plaatse van 
peilbuis 1 is ook na herbemonstering en –analyse opnieuw bevestigd, hetzij in iets lichtere mate. 
Volgens de Bodematlas van de Provincie Drenthe en het telefonisch raadplegen van de gemeente 
Emmen komen ook in de directe nabijheid ten noorden en zuiden van de onderzoekslocatie matig 
verhoogde concentratie voor zink in het grondwater voor. Aangenomen mag worden op basis van het 
vooronderzoek en de resultaten van de grond ter plaatse (geen zink in boven- en ondergrond) dat ook 
hier sprake is van een natuurlijk verhoogde concentratie voor zink.  
 
Ter plaatse van de boringen die geplaatst zijn in de mogelijke dempingen (voormalige sloten/greppels) 
zijn geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen.  
 
De bodemkwaliteit, zoals aangetoond op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek, levert geen 
belemmeringen op voor de geplande bouwactiviteiten. 
 
Aanbevelingen 
In het kader van kostenefficiëntie adviseren wij om vrijkomende grond zoveel mogelijk binnen de 
onderzoekslocatie te hergebruiken. Indien grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee 
worden gehouden dat deze niet zonder meer elders toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het 
Besluit bodemkwaliteit van toepassing. De toepassing van grond elders moet worden gemeld via het 
“meldpunt bodemkwaliteit” van Agentschap NL. In bepaalde gemeenten kan daarnaast op grond van 
overgangsbeleid nog grond worden toegepast op basis van de Ministeriële vrijstellingsregeling 
grondverzet. Deze toepassingen moeten rechtstreeks aan de betreffende gemeente worden gemeld. 
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Regionale ligging onderzoekslocatie 



Omgevingskaart Klantreferentie: 202459-10

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object SCHOONEBEEK A 8707
Spanjaardspad 41, 7761 BL SCHOONEBEEK
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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Tekening met situering boringen en peilbuizen 
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Bodemprofielbeschrijvingen  



Projectcode: 202459-10Projectlocatie: Spanjaardspad te Schoonebeek

Opdrachtgever: Domesta Pagina: 1 / 9

Meetpunt: 01
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

-100

-150

-200

-250

1

2

3

4

5

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkergeel

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijsgeel

250

Meetpunt: 02
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, geelbruin

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkergeel

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijsgeel

240



Projectcode: 202459-10Projectlocatie: Spanjaardspad te Schoonebeek

Opdrachtgever: Domesta Pagina: 2 / 9

Meetpunt: 03
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

-100

-150

-200

-250

1

2

3

4

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkergeel

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijsgeel

250

Meetpunt: 04
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

5

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel

30

Veen, zwak zandig, donkerzwart

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerzwart

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
donkergeel

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs

200

Meetpunt: 05
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

klinker0

5

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergeel

200

Meetpunt: 06
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijsgeel

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs

200
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Meetpunt: 07
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

1

2

tegel0

5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkergeel

90

Meetpunt: 08
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

5

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkergeel

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijsgeel

200

Meetpunt: 09
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

1

2

tegel0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkergeel

90

Meetpunt: 10
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

1

tegel0

5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin

50
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Meetpunt: 11
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

1

tegel0

5

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 12
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

-100

1

2

3

tegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

70

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingeel

100

Meetpunt: 13
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

1

tegel0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 14
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

1

tegel0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin

50
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Meetpunt: 15
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

1

2

tegel0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
donkergeel

90

Meetpunt: 16
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

1

tegel0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 17
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

1

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 18
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 
puin, bruingeel

20

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, donkerbruin

50
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Meetpunt: 19
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

1

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen puin, donkerbruin

50

Meetpunt: 20
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

1

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 21
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

1

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 22
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

1

2

tegel0

5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkergeel15

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

50



Projectcode: 202459-10Projectlocatie: Spanjaardspad te Schoonebeek

Opdrachtgever: Domesta Pagina: 7 / 9

Meetpunt: 23
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

1

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 24
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

1

2

tegel0

5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 
puin, bruingeel

20

Veen, zwak zandig, donkerbruin

50

Meetpunt: 25
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 
puin, bruingeel

20

Veen, zwak zandig, donkerbruin

50

Meetpunt: 26
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

1

tegel0

5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, witgeel10

Veen, zwak zandig, donkerbruin

50
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Meetpunt: 27
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

1

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 28
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

1

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

50

Meetpunt: 29
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geeloranje

80

Meetpunt: 30
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

1

tegel0

5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
beigegeel

50
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Meetpunt: 31
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

1

2

tegel0

5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
beigegeel

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkergeel

90

Meetpunt: 32
Datum meting: 18-07-2012
Boormeester: P.G.H. Bruggink
Peilen in cm t.o.v. referentievlak

0

-50

-100

-150

1

2

3

gazon0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donkerzwart

110

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkergeel

150



 

 

Verkennend bodemonderzoek aan het Spanjaardspad in Schoonebeek  
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Verkennend bodemonderzoek aan het Spanjaardspad in Schoonebeek  

rapportnummer 202459-10  

BIJLAGE 4 

Analysecertificaten  
 



Opdrachtgegevens:

:
:
:
:

Labcomcode:
Datum opdracht
Startdatum
Datum rapportage

:
:
:
:

1207048EVA
19-07-2012
19-07-2012
25-07-2012

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever        
Aanvrager                
Adres                       
Postcode en plaats     
   

:
:
:
:

Opdrachtgever:

Opdrachtcode
Rapportnummer
Opdracht omschr.
Bemonsterd door

Envita Almelo
Dhr. K.J. Haan
Einsteinstraat 12A
7601 PR Almelo

202459-10
P120700792 (v1)
Spanjaardspad te Schoonebeek
Opdrachtgever

Pagina: 1 van 8

Monstergegevens:

Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonsteringNr.

M120702384 mm1 (0-50) Grond 18-07-20121 :

M120702385 mm2 (0-50) Grond 18-07-20122 :

M120702386 mm3 (10-50) Grond 18-07-20123 :

M120702387 mm4 (0-50) Grond 18-07-20124 :

Parameter Intern ref. nr. Eenheid 1 2

Resultaten:

3 4

Mvb. SIKB AS3000 MVB-VBH-AS3000-G01 +S + ++    

Droge stof DIV-DS-G01 % (m/m) 80,2S 46,7 83,684,2    

Organische stof DIV-ORG-G01 % van ds 6,2S 18,1 3,21,0(1) (1) (1) (1)

Korrelgrootteverdeling

Lutum (korrelfractie < 2 µm) DIV-LUT-G01 % van ds 3,2S 3,3 3,02,0    

Metalen

Barium ICP-BEP-01 mg/kg ds 35S 41 3212    

Cadmium ICP-BEP-01 mg/kg ds <0,30S 0,5 <0,30<0,30    

Kobalt ICP-BEP-01 mg/kg ds <3,0S <3,0 <3,0<3,0    

Koper ICP-BEP-01 mg/kg ds 13S 5,6 7,8<5,0    

Kwik Met-Hg-01 mg/kg ds 0,2S <0,10 0,1<0,10    

Lood ICP-BEP-01 mg/kg ds 210S 21 30<10    

Molybdeen ICP-BEP-01 mg/kg ds <1,5S <1,5 <1,5<1,5    

Nikkel ICP-BEP-01 mg/kg ds <5,0S <5,0 <5,0<5,0    

Zink ICP-BEP-01 mg/kg ds 47S 50 4813    

Minerale olie

Minerale olie C10 - C40 GC3-OLIE-01 mg/kg ds 41S 110 <38<38  (4,5)  

Minerale olie C10 - C12 GC3-OLIE-01 mg/kg ds <20 <20 <20<20    

Minerale olie C12 - C22 GC3-OLIE-01 mg/kg ds <20 <20 <20<20    

Minerale olie C22 - C30 GC3-OLIE-01 mg/kg ds <20 37 <20<20    

Minerale olie C30 - C40 GC3-OLIE-01 mg/kg ds 20 67 <20<20    

Chromatogram + + --    

Polychloorbifenylen

PCB 28 LV-GCMS-01 mg/kg ds <0,0010S <0,0017 <0,0010<0,0010    

PCB 52 LV-GCMS-01 mg/kg ds <0,0010S <0,0017 <0,0010<0,0010    

PCB 101 LV-GCMS-01 mg/kg ds <0,0010S 0,0025 0,0010<0,0010    

PCB 118 LV-GCMS-01 mg/kg ds <0,0010S <0,0017 <0,0010<0,0010    

PCB 138 LV-GCMS-01 mg/kg ds 0,0016S 0,0031 0,0018<0,0010    

PCB 153 LV-GCMS-01 mg/kg ds <0,0010S 0,0049 0,0029<0,0010    

PCB 180 LV-GCMS-01 mg/kg ds <0,0010S 0,0018 0,00170,0011    

PCB (som 7) LV-GCMS-01 mg/kg ds 0,0058S 0,016 0,00950,0053(2,3) (3) (2,3) (2,3)

Zie volgende pagina



Opdrachtgegevens:

:
:
:
:

Labcomcode:
Datum opdracht
Startdatum
Datum rapportage

:
:
:
:

1207048EVA
19-07-2012
19-07-2012
25-07-2012

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever        
Aanvrager                
Adres                       
Postcode en plaats     
   

:
:
:
:

Opdrachtgever:

Opdrachtcode
Rapportnummer
Opdracht omschr.
Bemonsterd door

Envita Almelo
Dhr. K.J. Haan
Einsteinstraat 12A
7601 PR Almelo

202459-10
P120700792 (v1)
Spanjaardspad te Schoonebeek
Opdrachtgever

Pagina: 2 van 8

Monstergegevens:

Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonsteringNr.

M120702384 mm1 (0-50) Grond 18-07-20121 :

M120702385 mm2 (0-50) Grond 18-07-20122 :

M120702386 mm3 (10-50) Grond 18-07-20123 :

M120702387 mm4 (0-50) Grond 18-07-20124 :

Parameter Intern ref. nr. Eenheid 1 2

Resultaten:

3 4

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)

Naftaleen HPLC-PAK-02 mg/kg ds <0,05S <0,09 <0,05<0,05    

Fenanthreen HPLC-PAK-02 mg/kg ds 0,35S <0,09 0,16<0,05    

Anthraceen HPLC-PAK-02 mg/kg ds 0,06S <0,09 <0,05<0,05    

Fluorantheen HPLC-PAK-02 mg/kg ds 0,65S 0,10 0,480,05    

Benzo(a)anthraceen HPLC-PAK-02 mg/kg ds 0,22S <0,09 0,22<0,05    

Chryseen HPLC-PAK-02 mg/kg ds 0,19S <0,09 0,19<0,05    

Benzo(k)fluorantheen HPLC-PAK-02 mg/kg ds 0,15S <0,09 0,13<0,05    

Benzo(a)pyreen HPLC-PAK-02 mg/kg ds 0,22S <0,09 0,23<0,05    

Benzo(g,h,i)peryleen HPLC-PAK-02 mg/kg ds 0,25S <0,08 0,22<0,05    

Indeno(1,2,3-c,d)pyreen HPLC-PAK-02 mg/kg ds 0,22S <0,09 0,21<0,05    

Totaal PAK 10 VROM HPLC-PAK-02 mg/kg ds 2,3S 0,64 1,90,37(3) (3) (3) (3)

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

1 = Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum.

2 = Bij deze analyse wordt GC-MS toegepast. Met de toegepaste combinatie van kolom en detector kan, indien aanwezig: PCB-28 co-elueren 

met PCB-31, PCB-52 met PCB-69, PCB-138 met PCB-163 en PCB-153 met PCB-168.

3 = Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'.

4 = Het gehalte aan minerale olie wordt deels bepaald door de aanwezigheid van organisch materiaal dat voldoet aan de definitie 

van minerale olie.

5 = Het patroon duidt op een middelzware en zware oliefractie.

Verpakking bij monster: M120702384 (mm1 (0-50))

01-1 0 50 AM726912

17-1 0 50 AM726116

18-2 20 50 AM726158

19-1 0 50 AM726141

20-1 0 50 AM726915

21-1 0 50 AM726908

22-2 15 50 AM726885

23-1 0 50 AM726906

Verpakking bij monster: M120702385 (mm2 (0-50))

04-1 0 30 AM726904

24-1 5 20 AM726138
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25-1 0 20 AM726139

30-1 5 50 AM726329

31-1 5 40 AM726334

Verpakking bij monster: M120702386 (mm3 (10-50))

04-2 30 50 AM726905

24-2 20 50 AM726171

25-2 20 50 AM726170

26-1 10 50 AM726166

Verpakking bij monster: M120702387 (mm4 (0-50))

02-1 5 50 AM726318

06-1 0 40 AM726159

07-1 5 50 AM726269

14-1 0 50 AM726320

15-1 0 50 AM726328

27-1 0 50 AM726148

28-1 0 50 AM726156

29-1 0 40 AM726146

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium.

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

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. Tevens is de informatiegids te raadplegen op de website www.acmaa.nl.

Hoofd lab. Ing. H. Punte
 
Handtekening:
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Opdracht omschr.
Bemonsterd door

Envita Almelo
Dhr. K.J. Haan
Einsteinstraat 12A
7601 PR Almelo

202459-10
P120700792 (v1)
Spanjaardspad te Schoonebeek
Opdrachtgever

Pagina: 4 van 8

Monstergegevens:

Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonsteringNr.

M120702388 mm5 (0-55) Grond 18-07-20125 :

M120702389 mm6 (50-200) Grond 18-07-20126 :

M120702390 mm7 (40-150) Grond 18-07-20127 :

M120702391 mm8 (40-200) Grond 18-07-20128 :

Parameter Intern ref. nr. Eenheid 5 6

Resultaten:

7 8

Mvb. SIKB AS3000 MVB-VBH-AS3000-G01 +S + ++    

Droge stof DIV-DS-G01 % (m/m) 82,7S 85,5 85,282,5    

Organische stof DIV-ORG-G01 % van ds 3,3S <1,0 <1,01,5(1) (1) (1) (1)

Korrelgrootteverdeling

Lutum (korrelfractie < 2 µm) DIV-LUT-G01 % van ds 2,9S 1,7 2,0<1,0    

Metalen

Barium ICP-BEP-01 mg/kg ds 27S <10 <10<10    

Cadmium ICP-BEP-01 mg/kg ds <0,30S <0,30 <0,30<0,30    

Kobalt ICP-BEP-01 mg/kg ds <3,0S <3,0 <3,0<3,0    

Koper ICP-BEP-01 mg/kg ds 7,7S <5,0 <5,0<5,0    

Kwik Met-Hg-01 mg/kg ds 0,2S <0,10 <0,10<0,10    

Lood ICP-BEP-01 mg/kg ds 21S <10 <10<10    

Molybdeen ICP-BEP-01 mg/kg ds <1,5S <1,5 <1,5<1,5    

Nikkel ICP-BEP-01 mg/kg ds <5,0S <5,0 <5,0<5,0    

Zink ICP-BEP-01 mg/kg ds 46S <10 <10<10    

Minerale olie

Minerale olie C10 - C40 GC3-OLIE-01 mg/kg ds <38S <38 <38<38    

Minerale olie C10 - C12 GC3-OLIE-01 mg/kg ds <20 <20 <20<20    

Minerale olie C12 - C22 GC3-OLIE-01 mg/kg ds <20 <20 <20<20    

Minerale olie C22 - C30 GC3-OLIE-01 mg/kg ds <20 <20 <20<20    

Minerale olie C30 - C40 GC3-OLIE-01 mg/kg ds <20 <20 <20<20    

Chromatogram - - --    

Polychloorbifenylen

PCB 28 LV-GCMS-01 mg/kg ds 0,0069S <0,0010 <0,0010<0,0010    

PCB 52 LV-GCMS-01 mg/kg ds 0,013S <0,0010 <0,0010<0,0010    

PCB 101 LV-GCMS-01 mg/kg ds 0,0058S <0,0010 <0,0010<0,0010    

PCB 118 LV-GCMS-01 mg/kg ds 0,0057S <0,0010 <0,0010<0,0010    

PCB 138 LV-GCMS-01 mg/kg ds 0,0021S <0,0010 <0,0010<0,0010    

PCB 153 LV-GCMS-01 mg/kg ds 0,0024S <0,0010 <0,0010<0,0010    

PCB 180 LV-GCMS-01 mg/kg ds <0,0010S <0,0010 <0,0010<0,0010    

PCB (som 7) LV-GCMS-01 mg/kg ds 0,037S 0,0049 0,00490,0049(2,3) (3) (3) (3)

Zie volgende pagina
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7601 PR Almelo

202459-10
P120700792 (v1)
Spanjaardspad te Schoonebeek
Opdrachtgever

Pagina: 5 van 8

Monstergegevens:

Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonsteringNr.

M120702388 mm5 (0-55) Grond 18-07-20125 :

M120702389 mm6 (50-200) Grond 18-07-20126 :

M120702390 mm7 (40-150) Grond 18-07-20127 :

M120702391 mm8 (40-200) Grond 18-07-20128 :

Parameter Intern ref. nr. Eenheid 5 6

Resultaten:

7 8

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)

Naftaleen HPLC-PAK-02 mg/kg ds <0,05S <0,05 <0,05<0,05    

Fenanthreen HPLC-PAK-02 mg/kg ds 0,06S <0,05 <0,05<0,05    

Anthraceen HPLC-PAK-02 mg/kg ds <0,05S <0,05 <0,05<0,05    

Fluorantheen HPLC-PAK-02 mg/kg ds 0,12S <0,05 <0,05<0,05    

Benzo(a)anthraceen HPLC-PAK-02 mg/kg ds 0,06S <0,05 <0,05<0,05    

Chryseen HPLC-PAK-02 mg/kg ds 0,05S <0,05 <0,05<0,05    

Benzo(k)fluorantheen HPLC-PAK-02 mg/kg ds <0,05S <0,05 <0,05<0,05    

Benzo(a)pyreen HPLC-PAK-02 mg/kg ds 0,07S <0,05 <0,05<0,05    

Benzo(g,h,i)peryleen HPLC-PAK-02 mg/kg ds 0,08S <0,05 <0,05<0,05    

Indeno(1,2,3-c,d)pyreen HPLC-PAK-02 mg/kg ds 0,06S <0,05 <0,05<0,05    

Totaal PAK 10 VROM HPLC-PAK-02 mg/kg ds 0,61S 0,35 0,350,35(3) (3) (3) (3)

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

1 = Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum.

2 = Bij deze analyse wordt GC-MS toegepast. Met de toegepaste combinatie van kolom en detector kan, indien aanwezig: PCB-28 co-elueren 

met PCB-31, PCB-52 met PCB-69, PCB-138 met PCB-163 en PCB-153 met PCB-168.

3 = Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'.

4 = Het gehalte aan minerale olie wordt deels bepaald door de aanwezigheid van organisch materiaal dat voldoet aan de definitie 

van minerale olie.

5 = Het patroon duidt op een middelzware en zware oliefractie.

Verpakking bij monster: M120702388 (mm5 (0-55))

03-1 5 55 AM726131

08-1 0 50 AM726322

09-1 0 50 AM726144

10-1 5 50 AM726143

11-1 5 50 AM726150

12-1 0 50 AM726142

13-1 0 50 AM726137

Verpakking bij monster: M120702389 (mm6 (50-200))

01-4 100 150 AM726903

01-5 150 200 AM726884

04-4 100 150 AM726935



Opdrachtgegevens:

:
:
:
:

Labcomcode:
Datum opdracht
Startdatum
Datum rapportage

:
:
:
:

1207048EVA
19-07-2012
19-07-2012
25-07-2012

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever        
Aanvrager                
Adres                       
Postcode en plaats     
   

:
:
:
:

Opdrachtgever:

Opdrachtcode
Rapportnummer
Opdracht omschr.
Bemonsterd door

Envita Almelo
Dhr. K.J. Haan
Einsteinstraat 12A
7601 PR Almelo

202459-10
P120700792 (v1)
Spanjaardspad te Schoonebeek
Opdrachtgever

Pagina: 6 van 8

04-5 150 200 AM726897

05-2 50 100 AM726109

05-3 100 150 AM726135

32-3 110 150 AM726918

Verpakking bij monster: M120702390 (mm7 (40-150))

02-2 60 100 AM726314

02-3 100 150 AM726327

06-2 40 90 AM726161

06-3 100 150 AM726164

07-2 50 90 AM726315

15-2 50 90 AM726317

29-2 40 80 AM726154

Verpakking bij monster: M120702391 (mm8 (40-200))

03-3 100 150 AM726136

03-4 150 200 AM726152

08-3 70 120 AM726117

08-4 120 170 AM726128

09-2 50 90 AM726330

12-3 70 100 AM726151

31-2 40 90 AM726332

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium.

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

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. Tevens is de informatiegids te raadplegen op de website www.acmaa.nl.

Hoofd lab. Ing. H. Punte
 
Handtekening:



Bijlage Chromatogram

Opdrachtcode        
Rapportnummer
Opdracht omschr.
Monsternaam
Monstersoort
Verdunning     

:
:
:
:
:
:

Gegevens:

202459-10
Dhr. K.J. Haan
Spanjaardspad te Schoonebeek
mm1 (0-50)
Grond
1

Pagina: 7 van 8

Labcomcode
Monstercode
Opdrachtgever
Aanvrager                
Bestandsnaam
Datum         

:
:
:
:
:
:

1207048EVA
M120702384
Envita Almelo
Dhr. K.J. Haan
C23G013.TX0
24-07-2012

C8-C10  = 1.090 - 2.054 min.
C10-C12 = 2.054 - 3.094 min.
C12-C22 = 3.094 - 5.804 min.
C22-C30 = 5.804 - 7.668 min.
C30-C40 = 7.668 - 9.833 min.

Karakterisering olie naar alkaantraject:
 
C9  -C14  benzine
C10-C16  kerosine en petroleum
C10-C28  diesel en gasolie
C20-C36  motorolie
C10-C36  stookolie



Bijlage Chromatogram

Opdrachtcode        
Rapportnummer
Opdracht omschr.
Monsternaam
Monstersoort
Verdunning     

:
:
:
:
:
:

Gegevens:

202459-10
Dhr. K.J. Haan
Spanjaardspad te Schoonebeek
mm3 (10-50)
Grond
1

Pagina: 8 van 8

Labcomcode
Monstercode
Opdrachtgever
Aanvrager                
Bestandsnaam
Datum         

:
:
:
:
:
:

1207048EVA
M120702386
Envita Almelo
Dhr. K.J. Haan
C23G015.TX0
24-07-2012

C8-C10  = 1.090 - 2.054 min.
C10-C12 = 2.054 - 3.094 min.
C12-C22 = 3.094 - 5.804 min.
C22-C30 = 5.804 - 7.668 min.
C30-C40 = 7.668 - 9.833 min.

Karakterisering olie naar alkaantraject:
 
C9  -C14  benzine
C10-C16  kerosine en petroleum
C10-C28  diesel en gasolie
C20-C36  motorolie
C10-C36  stookolie



Opdrachtgegevens:

:
:
:
:

Labcomcode:
Datum opdracht
Startdatum
Datum rapportage

:
:
:
:

1207081EVA
27-07-2012
27-07-2012
02-08-2012

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever        
Aanvrager                
Adres                       
Postcode en plaats     
   

:
:
:
:

Opdrachtgever:

Opdrachtcode
Rapportnummer
Opdracht omschr.
Bemonsterd door

Envita Almelo
Dhr. W.J. Haan
Einsteinstraat 12A
7601 PR Almelo

202459-10
P120701068 (v1)
Spanjaardspad te Schoonebeek
Opdrachtgever

Pagina: 1 van 2

Monstergegevens:

Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonsteringNr.

M120703038 01-1 Grond 18-07-20121 :

M120703039 19-1 Grond 18-07-20122 :

M120703040 20-1 Grond 18-07-20123 :

M120703041 21-1 Grond 18-07-20124 :

Parameter Intern ref. nr. Eenheid 1 2

Resultaten:

3 4

Mvb. SIKB AS3000 MVB-VBH-AS3000-G01 +S + ++    

Droge stof DIV-DS-G01 % (m/m) 82,6S 82,6 77,382,6(1) (1) (1) (1)

Organische stof DIV-ORG-G01 % van ds 4,9S 8,2 10,05,0(2) (2) (2) (2)

Korrelgrootteverdeling

Lutum (korrelfractie < 2 µm) DIV-LUT-G01 % van ds 4,5S 3,0 3,92,0    

Metalen

Lood ICP-BEP-01 mg/kg ds 59S 17 2840    

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

1 = Het monster is opnieuw in behandeling genomen voor aanvullende en/of heranalyse. De conserveringstermijn is overschreden. 

De betrouwbaarheid van het resultaat kan zijn beïnvloed.

2 = Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum.

Verpakking bij monster: M120703038 (01-1)

01-1 0 50 AM726912

Verpakking bij monster: M120703039 (19-1)

19-1 0 50 AM726141

Verpakking bij monster: M120703040 (20-1)

20-1 0 50 AM726915

Verpakking bij monster: M120703041 (21-1)

21-1 0 50 AM726908

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium.

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

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. Tevens is de informatiegids te raadplegen op de website www.acmaa.nl.

Hoofd lab. Ing. H. Punte
 
Handtekening:



Opdrachtgegevens:

:
:
:
:

Labcomcode:
Datum opdracht
Startdatum
Datum rapportage

:
:
:
:

1207081EVA
27-07-2012
27-07-2012
02-08-2012

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever        
Aanvrager                
Adres                       
Postcode en plaats     
   

:
:
:
:

Opdrachtgever:

Opdrachtcode
Rapportnummer
Opdracht omschr.
Bemonsterd door

Envita Almelo
Dhr. W.J. Haan
Einsteinstraat 12A
7601 PR Almelo

202459-10
P120701068 (v1)
Spanjaardspad te Schoonebeek
Opdrachtgever

Pagina: 2 van 2

Monstergegevens:

Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonsteringNr.

M120703042 22-2 Grond 18-07-20125 :

M120703043 23-1 Grond 18-07-20126 :

M120703044 17-1 Grond 18-07-20127 :

M120703045 18-2 Grond 18-07-20128 :

Parameter Intern ref. nr. Eenheid 5 6

Resultaten:

7 8

Mvb. SIKB AS3000 MVB-VBH-AS3000-G01 +S + ++    

Droge stof DIV-DS-G01 % (m/m) 82,9S 80,4 83,081,6(1) (1) (1) (1)

Organische stof DIV-ORG-G01 % van ds 5,7S 5,1 3,35,2(2) (2) (2) (2)

Korrelgrootteverdeling

Lutum (korrelfractie < 2 µm) DIV-LUT-G01 % van ds 1,8S 2,9 3,62,4    

Metalen

Lood ICP-BEP-01 mg/kg ds <10S 27 1332    

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

1 = Het monster is opnieuw in behandeling genomen voor aanvullende en/of heranalyse. De conserveringstermijn is overschreden. 

De betrouwbaarheid van het resultaat kan zijn beïnvloed.

2 = Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum.

Verpakking bij monster: M120703042 (22-2)

22-2 15 50 AM726885

Verpakking bij monster: M120703043 (23-1)

23-1 0 50 AM726906

Verpakking bij monster: M120703044 (17-1)

17-1 0 50 AM726116

Verpakking bij monster: M120703045 (18-2)

18-2 20 50 AM726158

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium.

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

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. Tevens is de informatiegids te raadplegen op de website www.acmaa.nl.

Hoofd lab. Ing. H. Punte
 
Handtekening:



Opdrachtgegevens:

:
:
:
:

Labcomcode:
Datum opdracht
Startdatum
Datum rapportage

:
:
:
:

1207076EVA
27-07-2012
27-07-2012
01-08-2012

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever        
Aanvrager                
Adres                       
Postcode en plaats     
   

:
:
:
:

Opdrachtgever:

Opdrachtcode
Rapportnummer
Opdracht omschr.
Bemonsterd door

Envita Almelo
Dhr. W.J. Haan
Einsteinstraat 12A
7601 PR Almelo

202459-10
P120701058 (v1)
Spanjaardspad te Schoonebeek
Opdrachtgever

Pagina: 1 van 3

Monstergegevens:

Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonsteringNr.

M120703018 01-1-1 Grondwater 26-07-20121 :

M120703019 02-1-1 Grondwater 26-07-20122 :

M120703020 03-1-1 Grondwater 26-07-20123 :

Parameter Intern ref. nr. Eenheid 1 2

Resultaten:

3

Mvb. SIKB AS3000 MVB-VBH-AS3000-W01 + ++   

Metalen

Barium ICP-BEP-01 µg/l 170S 9350   

Cadmium ICP-BEP-01 µg/l 0,7S <0,3<0,3   

Kobalt ICP-BEP-01 µg/l 4,7S <2,0<2,0   

Koper ICP-BEP-01 µg/l 9,7S 9,0<5,0   

Kwik Met-Hg-01 µg/l 0,05S <0,05<0,05   

Lood ICP-BEP-01 µg/l <5,0S <5,0<5,0   

Molybdeen ICP-BEP-01 µg/l <5,0S 11<5,0   

Nikkel ICP-BEP-01 µg/l 7,1S <5,0<5,0   

Zink ICP-BEP-01 µg/l 590S 3414   

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen

Benzeen GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,20S <0,20<0,20   

Tolueen GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,20S <0,20<0,20   

Ethylbenzeen GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,20S <0,20<0,20   

Xyleen (som meta + para) GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,10S <0,10<0,10   

2-Xyleen (ortho-Xyleen) GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,10S <0,10<0,10   

Xylenen (som) GC-VLUCHTIG-01 µg/l 0,14S 0,140,14(1,2) (1,2) (1,2)

Styreen (Vinylbenzeen) GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,20S <0,20<0,20   

Naftaleen GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,05S <0,05<0,05   

Minerale olie

Minerale olie C10 - C40 GC3-OLIE-01 µg/l <50S <50<50   

Minerale olie C10 - C12 GC3-OLIE-01 µg/l <50 <50<50   

Minerale olie C12 - C22 GC3-OLIE-01 µg/l <50 <50<50   

Minerale olie C22 - C30 GC3-OLIE-01 µg/l <50 <50<50   

Minerale olie C30 - C40 GC3-OLIE-01 µg/l <50 <50<50   

Chromatogram - --   

Vluchtige organische halogeen verbindingen

Dichloormethaan GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,20S <0,20<0,20   

1,1-Dichloorethaan GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,50S <0,50<0,50   

1,2-Dichloorethaan GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,10S <0,10<0,10   

Zie volgende pagina



Opdrachtgegevens:

:
:
:
:

Labcomcode:
Datum opdracht
Startdatum
Datum rapportage

:
:
:
:

1207076EVA
27-07-2012
27-07-2012
01-08-2012

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever        
Aanvrager                
Adres                       
Postcode en plaats     
   

:
:
:
:

Opdrachtgever:

Opdrachtcode
Rapportnummer
Opdracht omschr.
Bemonsterd door

Envita Almelo
Dhr. W.J. Haan
Einsteinstraat 12A
7601 PR Almelo

202459-10
P120701058 (v1)
Spanjaardspad te Schoonebeek
Opdrachtgever

Pagina: 2 van 3

Monstergegevens:

Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonsteringNr.

M120703018 01-1-1 Grondwater 26-07-20121 :

M120703019 02-1-1 Grondwater 26-07-20122 :

M120703020 03-1-1 Grondwater 26-07-20123 :

Parameter Intern ref. nr. Eenheid 1 2

Resultaten:

3

Vluchtige organische halogeen verbindingen

1,1-Dichlooretheen GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,10S <0,10<0,10   

Trans-1,2-Dichlooretheen GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,10S <0,10<0,10   

Cis-1,2-Dichlooretheen GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,10S <0,10<0,10   

1,1-Dichloorpropaan GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,10S <0,10<0,10   

1,2-Dichloorpropaan GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,10S <0,10<0,10   

1,3-Dichloorpropaan GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,10S <0,10<0,10   

Trichloormethaan (Chloroform) GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,10S <0,10<0,10   

Tetrachloormethaan (Tetra) GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,10S <0,10<0,10   

1,1,1-Trichloorethaan GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,10S <0,10<0,10   

1,1,2-Trichloorethaan GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,10S <0,10<0,10   

Trichlooretheen (Tri) GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,10S <0,10<0,10   

Tetrachlooretheen (Per) GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,10S <0,10<0,10   

Vinylchloride GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,10S <0,10<0,10   

Tribroommethaan (Bromoform) GC-VLUCHTIG-01 µg/l <0,50S <0,50<0,50   

Dichl.ethenen (som cis+trans) GC-VLUCHTIG-01 µg/l 0,14S 0,140,14(1,2) (1,2) (1,2)

Dichloorethenen (som) GC-VLUCHTIG-01 µg/l 0,21S 0,210,21(2) (2) (2)

Dichloorpropanen (som) GC-VLUCHTIG-01 µg/l 0,21S 0,210,21(2) (2) (2)

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

1 = Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen : GC-MS

2 = Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'.

Verpakking bij monster: M120703018 (01-1-1)

01-1 150 250 AM04000070

01-2 150 250 AM08000888

Verpakking bij monster: M120703019 (02-1-1)

02-1 140 240 AM04000076

02-2 140 240 AM08000890

Verpakking bij monster: M120703020 (03-1-1)

03-1 150 250 AM04000077

03-2 150 250 AM08000894



Opdrachtgegevens:

:
:
:
:

Labcomcode:
Datum opdracht
Startdatum
Datum rapportage

:
:
:
:

1207076EVA
27-07-2012
27-07-2012
01-08-2012

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever        
Aanvrager                
Adres                       
Postcode en plaats     
   

:
:
:
:

Opdrachtgever:

Opdrachtcode
Rapportnummer
Opdracht omschr.
Bemonsterd door

Envita Almelo
Dhr. W.J. Haan
Einsteinstraat 12A
7601 PR Almelo

202459-10
P120701058 (v1)
Spanjaardspad te Schoonebeek
Opdrachtgever

Pagina: 3 van 3

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium.

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

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. Tevens is de informatiegids te raadplegen op de website www.acmaa.nl.

Hoofd lab. Ing. H. Punte
 
Handtekening:



Opdrachtgegevens:

:
:
:
:

Labcomcode:
Datum opdracht
Startdatum
Datum rapportage

:
:
:
:

1208010EVA
07-08-2012
07-08-2012
10-08-2012

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever        
Aanvrager                
Adres                       
Postcode en plaats     
   

:
:
:
:

Opdrachtgever:

Opdrachtcode
Rapportnummer
Opdracht omschr.
Bemonsterd door

Envita Almelo
Dhr. W.J. Haan
Einsteinstraat 12A
7601 PR Almelo

202459-10
P120800131 (v1)
Spanjaardspad te Schoonebeek
Opdrachtgever

Pagina: 1 van 1

Monstergegevens:

Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonsteringNr.

M120800274 01-1-2 Grondwater 06-08-20121 :

Parameter Intern ref. nr. Eenheid 1

Resultaten:

Mvb. SIKB AS3000 MVB-VBH-AS3000-W01 +  

Metalen

Zink ICP-BEP-01 µg/l 540S  

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

Opmerkingen:

Verpakking bij monster: M120800274 (01-1-2)

01-1 150 250 AM08000887

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium.

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

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. Tevens is de informatiegids te raadplegen op de website www.acmaa.nl.

Hoofd lab. Ing. H. Punte
 
Handtekening:



 

 

Verkennend bodemonderzoek aan het Spanjaardspad in Schoonebeek  

rapportnummer 202459-10  

BIJLAGE 5 

Overschrijdingstabellen 



 
 
 
Opdrachtcode 202459-10 
Project omschrijving Spanjaardspad te Schoonebeek 
Datum aangeleverd 19-07-2012 
 
1 M120702384 Grond mm1 (0-50) 
 
 
Parameter Eenheid 1 */- A T I 
Mvb. SIKB AS3000  +      
Droge stof % (m/m) 80.2      
Organische stof % van ds 6.2      
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 3.2      
Metalen 
Barium mg/kg ds 35 -    273 
Cadmium mg/kg ds <0.30 -  0.42 4.8 9.2 
Kobalt mg/kg ds <3.0 -  4.8 33 61 
Koper mg/kg ds 13 -  23 66 109 
Kwik mg/kg ds 0.2 *  0.11 13 26 
Lood mg/kg ds 210 **  35 203 370 
Molybdeen mg/kg ds <1.5 -  1.5 96 190 
Nikkel mg/kg ds <5.0 -  13 25 38 
Zink mg/kg ds 47 -  69 212 354 
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 41 -  118 1609 3100 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <20      
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <20      
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <20      
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 20      
Chromatogram  +      
Polychloorbifenylen 
PCB 28 mg/kg ds <0.0010      
PCB 52 mg/kg ds <0.0010      
PCB 101 mg/kg ds <0.0010      
PCB 118 mg/kg ds <0.0010      
PCB 138 mg/kg ds 0.0016      
PCB 153 mg/kg ds <0.0010      
PCB 180 mg/kg ds <0.0010      
PCB (som 7) mg/kg ds 0.0058 -  0.012 0.32 0.62 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds <0.05      
Fenanthreen mg/kg ds 0.35      
Anthraceen mg/kg ds 0.06      
Fluorantheen mg/kg ds 0.65      
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.22      
Chryseen mg/kg ds 0.19      
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.15      
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.22      
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0.25      
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0.22      
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds 2.3 *  1.5 21 40 
 
Toetsingswaarden zijn berekend volgens de Circulaire bodemsanering 2009 (generiek beleid; staatscourant begin april 2009). 
Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: mm1 (0-50) 
Lutum: 3.2% van droge stof en organische stof: 6.2% van droge stof. 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 

 
 
 
Opdrachtcode 202459-10 
Project omschrijving Spanjaardspad te Schoonebeek 
Datum aangeleverd 19-07-2012 
 
1 M120702385 Grond mm2 (0-50) 
 
 
Parameter Eenheid 1 */- A T I 
Mvb. SIKB AS3000  +      
Droge stof % (m/m) 84.2      
Organische stof % van ds 1.0      
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 2.0      
Metalen 
Barium mg/kg ds 12 -    237 
Cadmium mg/kg ds <0.30 -  0.35 4.0 7.6 
Kobalt mg/kg ds <3.0 -  4.3 29 54 
Koper mg/kg ds <5.0 -  19 56 92 
Kwik mg/kg ds <0.10 -  0.10 13 25 
Lood mg/kg ds <10 -  32 184 337 
Molybdeen mg/kg ds <1.5 -  1.5 96 190 
Nikkel mg/kg ds <5.0 -  12 23 34 
Zink mg/kg ds 13 -  59 181 303 
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <38 -  38 519 1000 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <20      
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <20      
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <20      
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds <20      
Chromatogram  -      
Polychloorbifenylen 
PCB 28 mg/kg ds <0.0010      
PCB 52 mg/kg ds <0.0010      
PCB 101 mg/kg ds <0.0010      
PCB 118 mg/kg ds <0.0010      
PCB 138 mg/kg ds <0.0010      
PCB 153 mg/kg ds <0.0010      
PCB 180 mg/kg ds 0.0011      
PCB (som 7) mg/kg ds 0.0053 *  0.0040 0.10 0.20 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds <0.05      
Fenanthreen mg/kg ds <0.05      
Anthraceen mg/kg ds <0.05      
Fluorantheen mg/kg ds 0.05      
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.05      
Chryseen mg/kg ds <0.05      
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.05      
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.05      
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0.05      
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0.05      
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds 0.37 -  1.5 21 40 
 
Toetsingswaarden zijn berekend volgens de Circulaire bodemsanering 2009 (generiek beleid; staatscourant begin april 2009). 
Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: mm2 (0-50) 
Lutum: 2% van droge stof en organische stof: 2% van droge stof. 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 

 
 
 
Opdrachtcode 202459-10 
Project omschrijving Spanjaardspad te Schoonebeek 
Datum aangeleverd 19-07-2012 
 
1 M120702386 Grond mm3 (10-50) 
 
 
Parameter Eenheid 1 */- A T I 
Mvb. SIKB AS3000  +      
Droge stof % (m/m) 46.7      
Organische stof % van ds 18.1      
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 3.3      
Metalen 
Barium mg/kg ds 41 -    276 
Cadmium mg/kg ds 0.5 -  0.61 7.0 13 
Kobalt mg/kg ds <3.0 -  4.9 33 62 
Koper mg/kg ds 5.6 -  31 89 147 
Kwik mg/kg ds <0.10 -  0.12 14 29 
Lood mg/kg ds 21 -  42 244 445 
Molybdeen mg/kg ds <1.5 -  1.5 96 190 
Nikkel mg/kg ds <5.0 -  13 26 38 
Zink mg/kg ds 50 -  87 267 448 
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 110 -  344 4697 9050 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <20      
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <20      
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 37      
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 67      
Chromatogram  +      
Polychloorbifenylen 
PCB 28 mg/kg ds <0.0017  (v)    
PCB 52 mg/kg ds <0.0017  (v)    
PCB 101 mg/kg ds 0.0025      
PCB 118 mg/kg ds <0.0017  (v)    
PCB 138 mg/kg ds 0.0031      
PCB 153 mg/kg ds 0.0049      
PCB 180 mg/kg ds 0.0018      
PCB (som 7) mg/kg ds 0.016 -  0.036 0.92 1.8 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds <0.09  (v)    
Fenanthreen mg/kg ds <0.09  (v)    
Anthraceen mg/kg ds <0.09  (v)    
Fluorantheen mg/kg ds 0.10      
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.09  (v)    
Chryseen mg/kg ds <0.09  (v)    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.09  (v)    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.09  (v)    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0.08  (v)    
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0.09  (v)    
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds 0.64 -  2.7 38 72 
 
Toetsingswaarden zijn berekend volgens de Circulaire bodemsanering 2009 (generiek beleid; staatscourant begin april 2009). 
Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: mm3 (10-50) 
Lutum: 3.3% van droge stof en organische stof: 18.1% van droge stof. 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 

 
 
 
Opdrachtcode 202459-10 
Project omschrijving Spanjaardspad te Schoonebeek 
Datum aangeleverd 19-07-2012 
 
1 M120702387 Grond mm4 (0-50) 
 
 
Parameter Eenheid 1 */- A T I 
Mvb. SIKB AS3000  +      
Droge stof % (m/m) 83.6      
Organische stof % van ds 3.2      
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 3.0      
Metalen 
Barium mg/kg ds 32 -    267 
Cadmium mg/kg ds <0.30 -  0.37 4.2 8.1 
Kobalt mg/kg ds <3.0 -  4.7 32 60 
Koper mg/kg ds 7.8 -  21 60 99 
Kwik mg/kg ds 0.1 -  0.11 13 26 
Lood mg/kg ds 30 -  33 192 350 
Molybdeen mg/kg ds <1.5 -  1.5 96 190 
Nikkel mg/kg ds <5.0 -  13 25 37 
Zink mg/kg ds 48 -  64 196 328 
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <38 -  61 830 1600 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <20      
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <20      
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <20      
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds <20      
Chromatogram  -      
Polychloorbifenylen 
PCB 28 mg/kg ds <0.0010      
PCB 52 mg/kg ds <0.0010      
PCB 101 mg/kg ds 0.0010      
PCB 118 mg/kg ds <0.0010      
PCB 138 mg/kg ds 0.0018      
PCB 153 mg/kg ds 0.0029      
PCB 180 mg/kg ds 0.0017      
PCB (som 7) mg/kg ds 0.0095 *  0.0064 0.16 0.32 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds <0.05      
Fenanthreen mg/kg ds 0.16      
Anthraceen mg/kg ds <0.05      
Fluorantheen mg/kg ds 0.48      
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.22      
Chryseen mg/kg ds 0.19      
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.13      
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.23      
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0.22      
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0.21      
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds 1.9 *  1.5 21 40 
 
Toetsingswaarden zijn berekend volgens de Circulaire bodemsanering 2009 (generiek beleid; staatscourant begin april 2009). 
Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: mm4 (0-50) 
Lutum: 3% van droge stof en organische stof: 3.2% van droge stof. 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 

 
 
 
Opdrachtcode 202459-10 
Project omschrijving Spanjaardspad te Schoonebeek 
Datum aangeleverd 19-07-2012 
 
1 M120702388 Grond mm5 (0-55) 
 
 
Parameter Eenheid 1 */- A T I 
Mvb. SIKB AS3000  +      
Droge stof % (m/m) 82.7      
Organische stof % van ds 3.3      
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 2.9      
Metalen 
Barium mg/kg ds 27 -    264 
Cadmium mg/kg ds <0.30 -  0.37 4.2 8.1 
Kobalt mg/kg ds <3.0 -  4.7 32 59 
Koper mg/kg ds 7.7 -  21 60 99 
Kwik mg/kg ds 0.2 *  0.11 13 26 
Lood mg/kg ds 21 -  33 192 350 
Molybdeen mg/kg ds <1.5 -  1.5 96 190 
Nikkel mg/kg ds <5.0 -  13 25 37 
Zink mg/kg ds 46 -  64 195 327 
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <38 -  63 856 1650 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <20      
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <20      
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <20      
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds <20      
Chromatogram  -      
Polychloorbifenylen 
PCB 28 mg/kg ds 0.0069      
PCB 52 mg/kg ds 0.013      
PCB 101 mg/kg ds 0.0058      
PCB 118 mg/kg ds 0.0057      
PCB 138 mg/kg ds 0.0021      
PCB 153 mg/kg ds 0.0024      
PCB 180 mg/kg ds <0.0010      
PCB (som 7) mg/kg ds 0.037 *  0.0066 0.17 0.33 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds <0.05      
Fenanthreen mg/kg ds 0.06      
Anthraceen mg/kg ds <0.05      
Fluorantheen mg/kg ds 0.12      
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.06      
Chryseen mg/kg ds 0.05      
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.05      
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.07      
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0.08      
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0.06      
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds 0.61 -  1.5 21 40 
 
Toetsingswaarden zijn berekend volgens de Circulaire bodemsanering 2009 (generiek beleid; staatscourant begin april 2009). 
Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: mm5 (0-55) 
Lutum: 2.9% van droge stof en organische stof: 3.3% van droge stof. 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 

 
 
 
Opdrachtcode 202459-10 
Project omschrijving Spanjaardspad te Schoonebeek 
Datum aangeleverd 19-07-2012 
 
1 M120702389 Grond mm6 (50-200) 
 
 
Parameter Eenheid 1 */- A T I 
Mvb. SIKB AS3000  +      
Droge stof % (m/m) 82.5      
Organische stof % van ds 1.5      
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds <1.0      
Metalen 
Barium mg/kg ds <10 -    237 
Cadmium mg/kg ds <0.30 -  0.35 4.0 7.6 
Kobalt mg/kg ds <3.0 -  4.3 29 54 
Koper mg/kg ds <5.0 -  19 56 92 
Kwik mg/kg ds <0.10 -  0.10 13 25 
Lood mg/kg ds <10 -  32 184 337 
Molybdeen mg/kg ds <1.5 -  1.5 96 190 
Nikkel mg/kg ds <5.0 -  12 23 34 
Zink mg/kg ds <10 -  59 181 303 
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <38 -  38 519 1000 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <20      
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <20      
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <20      
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds <20      
Chromatogram  -      
Polychloorbifenylen 
PCB 28 mg/kg ds <0.0010      
PCB 52 mg/kg ds <0.0010      
PCB 101 mg/kg ds <0.0010      
PCB 118 mg/kg ds <0.0010      
PCB 138 mg/kg ds <0.0010      
PCB 153 mg/kg ds <0.0010      
PCB 180 mg/kg ds <0.0010      
PCB (som 7) mg/kg ds 0.0049 (-)  0.0040 0.10 0.20 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds <0.05      
Fenanthreen mg/kg ds <0.05      
Anthraceen mg/kg ds <0.05      
Fluorantheen mg/kg ds <0.05      
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.05      
Chryseen mg/kg ds <0.05      
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.05      
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.05      
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0.05      
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0.05      
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds 0.35 -  1.5 21 40 
 
Toetsingswaarden zijn berekend volgens de Circulaire bodemsanering 2009 (generiek beleid; staatscourant begin april 2009). 
Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: mm6 (50-200) 
Lutum: 2% van droge stof en organische stof: 2% van droge stof. 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 

 
 
 
Opdrachtcode 202459-10 
Project omschrijving Spanjaardspad te Schoonebeek 
Datum aangeleverd 19-07-2012 
 
1 M120702390 Grond mm7 (40-150) 
 
 
Parameter Eenheid 1 */- A T I 
Mvb. SIKB AS3000  +      
Droge stof % (m/m) 85.5      
Organische stof % van ds <1.0      
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 1.7      
Metalen 
Barium mg/kg ds <10 -    237 
Cadmium mg/kg ds <0.30 -  0.35 4.0 7.6 
Kobalt mg/kg ds <3.0 -  4.3 29 54 
Koper mg/kg ds <5.0 -  19 56 92 
Kwik mg/kg ds <0.10 -  0.10 13 25 
Lood mg/kg ds <10 -  32 184 337 
Molybdeen mg/kg ds <1.5 -  1.5 96 190 
Nikkel mg/kg ds <5.0 -  12 23 34 
Zink mg/kg ds <10 -  59 181 303 
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <38 -  38 519 1000 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <20      
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <20      
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <20      
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds <20      
Chromatogram  -      
Polychloorbifenylen 
PCB 28 mg/kg ds <0.0010      
PCB 52 mg/kg ds <0.0010      
PCB 101 mg/kg ds <0.0010      
PCB 118 mg/kg ds <0.0010      
PCB 138 mg/kg ds <0.0010      
PCB 153 mg/kg ds <0.0010      
PCB 180 mg/kg ds <0.0010      
PCB (som 7) mg/kg ds 0.0049 (-)  0.0040 0.10 0.20 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds <0.05      
Fenanthreen mg/kg ds <0.05      
Anthraceen mg/kg ds <0.05      
Fluorantheen mg/kg ds <0.05      
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.05      
Chryseen mg/kg ds <0.05      
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.05      
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.05      
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0.05      
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0.05      
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds 0.35 -  1.5 21 40 
 
Toetsingswaarden zijn berekend volgens de Circulaire bodemsanering 2009 (generiek beleid; staatscourant begin april 2009). 
Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: mm7 (40-150) 
Lutum: 2% van droge stof en organische stof: 2% van droge stof. 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 

 
 
 
Opdrachtcode 202459-10 
Project omschrijving Spanjaardspad te Schoonebeek 
Datum aangeleverd 19-07-2012 
 
1 M120702391 Grond mm8 (40-200) 
 
 
Parameter Eenheid 1 */- A T I 
Mvb. SIKB AS3000  +      
Droge stof % (m/m) 85.2      
Organische stof % van ds <1.0      
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 2.0      
Metalen 
Barium mg/kg ds <10 -    237 
Cadmium mg/kg ds <0.30 -  0.35 4.0 7.6 
Kobalt mg/kg ds <3.0 -  4.3 29 54 
Koper mg/kg ds <5.0 -  19 56 92 
Kwik mg/kg ds <0.10 -  0.10 13 25 
Lood mg/kg ds <10 -  32 184 337 
Molybdeen mg/kg ds <1.5 -  1.5 96 190 
Nikkel mg/kg ds <5.0 -  12 23 34 
Zink mg/kg ds <10 -  59 181 303 
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <38 -  38 519 1000 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <20      
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <20      
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <20      
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds <20      
Chromatogram  -      
Polychloorbifenylen 
PCB 28 mg/kg ds <0.0010      
PCB 52 mg/kg ds <0.0010      
PCB 101 mg/kg ds <0.0010      
PCB 118 mg/kg ds <0.0010      
PCB 138 mg/kg ds <0.0010      
PCB 153 mg/kg ds <0.0010      
PCB 180 mg/kg ds <0.0010      
PCB (som 7) mg/kg ds 0.0049 (-)  0.0040 0.10 0.20 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Naftaleen mg/kg ds <0.05      
Fenanthreen mg/kg ds <0.05      
Anthraceen mg/kg ds <0.05      
Fluorantheen mg/kg ds <0.05      
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.05      
Chryseen mg/kg ds <0.05      
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.05      
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.05      
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0.05      
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0.05      
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds 0.35 -  1.5 21 40 
 
Toetsingswaarden zijn berekend volgens de Circulaire bodemsanering 2009 (generiek beleid; staatscourant begin april 2009). 
Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: mm8 (40-200) 
Lutum: 2% van droge stof en organische stof: 2% van droge stof. 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 
 
 
Opdrachtcode 202459-10 
Project omschrijving Spanjaardspad te Schoonebeek 
Datum aangeleverd 27-07-2012 
 
1 M120703038 Grond 01-1 
 
 
Parameter Eenheid 1 */- A T I 
Mvb. SIKB AS3000  +      
Droge stof % (m/m) 82.6      
Organische stof % van ds 4.9      
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 4.5      
Metalen 
Lood mg/kg ds 59 *  35 203 370 
 
Toetsingswaarden zijn berekend volgens de Circulaire bodemsanering 2009 (generiek beleid; staatscourant begin april 2009). 
Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: 01-1 
Lutum: 4.5% van droge stof en organische stof: 4.9% van droge stof. 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 

 
 
 
Opdrachtcode 202459-10 
Project omschrijving Spanjaardspad te Schoonebeek 
Datum aangeleverd 27-07-2012 
 
1 M120703039 Grond 19-1 
 
 
Parameter Eenheid 1 */- A T I 
Mvb. SIKB AS3000  +      
Droge stof % (m/m) 82.6      
Organische stof % van ds 5.0      
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 2.0      
Metalen 
Lood mg/kg ds 40 *  34 194 355 
 
Toetsingswaarden zijn berekend volgens de Circulaire bodemsanering 2009 (generiek beleid; staatscourant begin april 2009). 
Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: 19-1 
Lutum: 2% van droge stof en organische stof: 5% van droge stof. 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 

 
 
 
Opdrachtcode 202459-10 
Project omschrijving Spanjaardspad te Schoonebeek 
Datum aangeleverd 27-07-2012 
 
1 M120703040 Grond 20-1 
 
 
Parameter Eenheid 1 */- A T I 
Mvb. SIKB AS3000  +      
Droge stof % (m/m) 82.6      
Organische stof % van ds 8.2      
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 3.0      
Metalen 
Lood mg/kg ds 17 -  36 209 382 
 
Toetsingswaarden zijn berekend volgens de Circulaire bodemsanering 2009 (generiek beleid; staatscourant begin april 2009). 
Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: 20-1 
Lutum: 3% van droge stof en organische stof: 8.2% van droge stof. 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 

 
 
 
Opdrachtcode 202459-10 
Project omschrijving Spanjaardspad te Schoonebeek 
Datum aangeleverd 27-07-2012 
 
1 M120703041 Grond 21-1 
 
 
Parameter Eenheid 1 */- A T I 
Mvb. SIKB AS3000  +      
Droge stof % (m/m) 77.3      
Organische stof % van ds 10.0      
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 3.9      
Metalen 
Lood mg/kg ds 28 -  38 218 398 
 
Toetsingswaarden zijn berekend volgens de Circulaire bodemsanering 2009 (generiek beleid; staatscourant begin april 2009). 
Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: 21-1 
Lutum: 3.9% van droge stof en organische stof: 10% van droge stof. 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 

 
 
 
Opdrachtcode 202459-10 
Project omschrijving Spanjaardspad te Schoonebeek 
Datum aangeleverd 27-07-2012 
 
1 M120703042 Grond 22-2 
 
 
Parameter Eenheid 1 */- A T I 
Mvb. SIKB AS3000  +      
Droge stof % (m/m) 82.9      
Organische stof % van ds 5.7      
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 1.8      
Metalen 
Lood mg/kg ds <10 -  34 197 360 
 
Toetsingswaarden zijn berekend volgens de Circulaire bodemsanering 2009 (generiek beleid; staatscourant begin april 2009). 
Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: 22-2 
Lutum: 2% van droge stof en organische stof: 5.7% van droge stof. 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 

 
 
 
Opdrachtcode 202459-10 
Project omschrijving Spanjaardspad te Schoonebeek 
Datum aangeleverd 27-07-2012 
 
1 M120703043 Grond 23-1 
 
 
Parameter Eenheid 1 */- A T I 
Mvb. SIKB AS3000  +      
Droge stof % (m/m) 81.6      
Organische stof % van ds 5.2      
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 2.4      
Metalen 
Lood mg/kg ds 32 -  34 197 359 
 
Toetsingswaarden zijn berekend volgens de Circulaire bodemsanering 2009 (generiek beleid; staatscourant begin april 2009). 
Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: 23-1 
Lutum: 2.4% van droge stof en organische stof: 5.2% van droge stof. 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 

 
 
 
Opdrachtcode 202459-10 
Project omschrijving Spanjaardspad te Schoonebeek 
Datum aangeleverd 27-07-2012 
 
1 M120703044 Grond 17-1 
 
 
Parameter Eenheid 1 */- A T I 
Mvb. SIKB AS3000  +      
Droge stof % (m/m) 80.4      
Organische stof % van ds 5.1      
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 2.9      
Metalen 
Lood mg/kg ds 27 -  34 198 362 
 
Toetsingswaarden zijn berekend volgens de Circulaire bodemsanering 2009 (generiek beleid; staatscourant begin april 2009). 
Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: 17-1 
Lutum: 2.9% van droge stof en organische stof: 5.1% van droge stof. 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 



 

 
 
 
Opdrachtcode 202459-10 
Project omschrijving Spanjaardspad te Schoonebeek 
Datum aangeleverd 27-07-2012 
 
1 M120703045 Grond 18-2 
 
 
Parameter Eenheid 1 */- A T I 
Mvb. SIKB AS3000  +      
Droge stof % (m/m) 83.0      
Organische stof % van ds 3.3      
Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 3.6      
Metalen 
Lood mg/kg ds 13 -  33 194 355 
 
Toetsingswaarden zijn berekend volgens de Circulaire bodemsanering 2009 (generiek beleid; staatscourant begin april 2009). 
Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: 18-2 
Lutum: 3.6% van droge stof en organische stof: 3.3% van droge stof. 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
* = = Resultaat is groter achtergrondwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorrigeerde normen voor het opgegeven bodemtype. 
 
 



 
 
 
Opdrachtcode 202459-10 
Project omschrijving Spanjaardspad te Schoonebeek 
Datum aangeleverd 27-07-2012 
 
1 M120703018 Grondwater 01-1-1 
 
 
Parameter Eenheid 1 */- S T I 
Mvb. SIKB AS3000  +      
Metalen 
Barium µg/l 170 *  50 338 625 
Cadmium µg/l 0.7 *  0.40 3.2 6.0 
Kobalt µg/l 4.7 -  20 60 100 
Koper µg/l 9.7 -  15 45 75 
Kwik µg/l 0.05 -  0.050 0.17 0.30 
Lood µg/l <5.0 -  15 45 75 
Molybdeen µg/l <5.0 -  5.0 153 300 
Nikkel µg/l 7.1 -  15 45 75 
Zink µg/l 590 **  65 433 800 
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen 
Benzeen µg/l <0.20 -  0.20 15 30 
Tolueen µg/l <0.20 -  7.0 504 1000 
Ethylbenzeen µg/l <0.20 -  4.0 77 150 
Xyleen (som meta + para) µg/l <0.10      
2-Xyleen (ortho-Xyleen) µg/l <0.10      
Xylenen (som) µg/l 0.14 -  0.20 35 70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l <0.20 -  6.0 153 300 
Naftaleen µg/l <0.05 (-)  0.010 35 70 
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 µg/l <50 -  50 325 600 
Minerale olie C10 - C12 µg/l <50      
Minerale olie C12 - C22 µg/l <50      
Minerale olie C22 - C30 µg/l <50      
Minerale olie C30 - C40 µg/l <50      
Chromatogram  -      
Vluchtige organische halogeen verbindingen 
Dichloormethaan µg/l <0.20 (-)  0.010 500 1000 
1,1-Dichloorethaan µg/l <0.50 -  7.0 454 900 
1,2-Dichloorethaan µg/l <0.10 -  7.0 204 400 
1,1-Dichlooretheen µg/l <0.10 (-)  0.010 5.0 10 
Trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0.10      
Cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0.10      
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0.10      
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0.10      
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0.10      
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0.10 -  6.0 203 400 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0.10 (-)  0.010 5.0 10 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0.10 (-)  0.010 150 300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0.10 (-)  0.010 65 130 
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0.10 -  24 262 500 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0.10 (-)  0.010 20 40 
Vinylchloride µg/l <0.10 (-)  0.010 2.5 5.0 
Tribroommethaan (Bromoform) µg/l <0.50 -    630 
Dichl.ethenen (som cis+trans) µg/l 0.14 (-)  0.010 10 20 
Dichloorethenen (som) µg/l 0.21      
Dichloorpropanen (som) µg/l 0.21 -  0.80 40 80 
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de streefwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
 



 
 
 
Opdrachtcode 202459-10 
Project omschrijving Spanjaardspad te Schoonebeek 
Datum aangeleverd 27-07-2012 
 
1 M120703019 Grondwater 02-1-1 
 
 
Parameter Eenheid 1 */- S T I 
Mvb. SIKB AS3000  +      
Metalen 
Barium µg/l 50 -  50 338 625 
Cadmium µg/l <0.3 -  0.40 3.2 6.0 
Kobalt µg/l <2.0 -  20 60 100 
Koper µg/l <5.0 -  15 45 75 
Kwik µg/l <0.05 -  0.050 0.17 0.30 
Lood µg/l <5.0 -  15 45 75 
Molybdeen µg/l <5.0 -  5.0 153 300 
Nikkel µg/l <5.0 -  15 45 75 
Zink µg/l 14 -  65 433 800 
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen 
Benzeen µg/l <0.20 -  0.20 15 30 
Tolueen µg/l <0.20 -  7.0 504 1000 
Ethylbenzeen µg/l <0.20 -  4.0 77 150 
Xyleen (som meta + para) µg/l <0.10      
2-Xyleen (ortho-Xyleen) µg/l <0.10      
Xylenen (som) µg/l 0.14 -  0.20 35 70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l <0.20 -  6.0 153 300 
Naftaleen µg/l <0.05 (-)  0.010 35 70 
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 µg/l <50 -  50 325 600 
Minerale olie C10 - C12 µg/l <50      
Minerale olie C12 - C22 µg/l <50      
Minerale olie C22 - C30 µg/l <50      
Minerale olie C30 - C40 µg/l <50      
Chromatogram  -      
Vluchtige organische halogeen verbindingen 
Dichloormethaan µg/l <0.20 (-)  0.010 500 1000 
1,1-Dichloorethaan µg/l <0.50 -  7.0 454 900 
1,2-Dichloorethaan µg/l <0.10 -  7.0 204 400 
1,1-Dichlooretheen µg/l <0.10 (-)  0.010 5.0 10 
Trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0.10      
Cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0.10      
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0.10      
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0.10      
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0.10      
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0.10 -  6.0 203 400 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0.10 (-)  0.010 5.0 10 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0.10 (-)  0.010 150 300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0.10 (-)  0.010 65 130 
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0.10 -  24 262 500 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0.10 (-)  0.010 20 40 
Vinylchloride µg/l <0.10 (-)  0.010 2.5 5.0 
Tribroommethaan (Bromoform) µg/l <0.50 -    630 
Dichl.ethenen (som cis+trans) µg/l 0.14 (-)  0.010 10 20 
Dichloorethenen (som) µg/l 0.21      
Dichloorpropanen (som) µg/l 0.21 -  0.80 40 80 
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de streefwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
 



 
 
 
Opdrachtcode 202459-10 
Project omschrijving Spanjaardspad te Schoonebeek 
Datum aangeleverd 27-07-2012 
 
1 M120703020 Grondwater 03-1-1 
 
 
Parameter Eenheid 1 */- S T I 
Mvb. SIKB AS3000  +      
Metalen 
Barium µg/l 93 *  50 338 625 
Cadmium µg/l <0.3 -  0.40 3.2 6.0 
Kobalt µg/l <2.0 -  20 60 100 
Koper µg/l 9.0 -  15 45 75 
Kwik µg/l <0.05 -  0.050 0.17 0.30 
Lood µg/l <5.0 -  15 45 75 
Molybdeen µg/l 11 *  5.0 153 300 
Nikkel µg/l <5.0 -  15 45 75 
Zink µg/l 34 -  65 433 800 
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen 
Benzeen µg/l <0.20 -  0.20 15 30 
Tolueen µg/l <0.20 -  7.0 504 1000 
Ethylbenzeen µg/l <0.20 -  4.0 77 150 
Xyleen (som meta + para) µg/l <0.10      
2-Xyleen (ortho-Xyleen) µg/l <0.10      
Xylenen (som) µg/l 0.14 -  0.20 35 70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l <0.20 -  6.0 153 300 
Naftaleen µg/l <0.05 (-)  0.010 35 70 
Minerale olie 
Minerale olie C10 - C40 µg/l <50 -  50 325 600 
Minerale olie C10 - C12 µg/l <50      
Minerale olie C12 - C22 µg/l <50      
Minerale olie C22 - C30 µg/l <50      
Minerale olie C30 - C40 µg/l <50      
Chromatogram  -      
Vluchtige organische halogeen verbindingen 
Dichloormethaan µg/l <0.20 (-)  0.010 500 1000 
1,1-Dichloorethaan µg/l <0.50 -  7.0 454 900 
1,2-Dichloorethaan µg/l <0.10 -  7.0 204 400 
1,1-Dichlooretheen µg/l <0.10 (-)  0.010 5.0 10 
Trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0.10      
Cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0.10      
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0.10      
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0.10      
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0.10      
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0.10 -  6.0 203 400 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0.10 (-)  0.010 5.0 10 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0.10 (-)  0.010 150 300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0.10 (-)  0.010 65 130 
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0.10 -  24 262 500 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0.10 (-)  0.010 20 40 
Vinylchloride µg/l <0.10 (-)  0.010 2.5 5.0 
Tribroommethaan (Bromoform) µg/l <0.50 -    630 
Dichl.ethenen (som cis+trans) µg/l 0.14 (-)  0.010 10 20 
Dichloorethenen (som) µg/l 0.21      
Dichloorpropanen (som) µg/l 0.21 -  0.80 40 80 
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de streefwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
 



 
 
 
Opdrachtcode 202459-10 
Project omschrijving Spanjaardspad te Schoonebeek 
Datum aangeleverd 07-08-2012 
 
1 M120800274 Grondwater 01-1-2 
 
 
Parameter Eenheid 1 */- S T I 
Mvb. SIKB AS3000  +      
Metalen 
Zink µg/l 540 **  65 433 800 
 
 
Legenda 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de streefwaarde. 
(v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 voor de toetsing). 
 = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. 
- = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
* = = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
*** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
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