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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van Bureau Beheer Landbouwgronden opdracht gekregen voor het uitvoeren van 
een vooronderzoek nabij de G.H. Scherpenlaan en de Zuidersloot te Weiteveen in de gemeente Em-
men. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aankoop van de onderzoekslocatie door Bureau Be-
heer Landbouwgronden. 
 
Het doel van het vooronderzoek is vast te stellen of op dan wel grenzend aan de onderzoekslocatie 
voor bodemverontreiniging verdachte terreindelen of bronnen aanwezig zijn of potentieel bodembe-
dreigende activiteiten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. 
 
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". 
 
2. ACHTERGRONDEN 
 
2.1 Locatiegegevens 
 
In tabel I zijn de locatiespecifieke gegevens opgenomen. 
 
Tabel I. Locatiespecifieke gegevens 

 

Locatiespecifieke gegevens 

Locatieadres nabij G.H. Scherpenlaan en Zuidersloot te Weiteveen (zie bijlage 1) 

Topografische ligging  X = 264.420 Y = 522.180 (centraal punt) 

Oppervlakte perceel Circa 35 ha
 

Kadastrale gegevens (zie 
bijlage 7) 

Kadastrale gemeente Sectie Nr. 

Schoonebeek  E 394 

Schoonebeek  I 80 

Schoonebeek  I 22 

Huidig gebruik De onderzoekslocatie betreft grotendeels een agrarisch perceel (weiland en akker). Op het zuidelijk deel van de 
onderzoekslocatie is een toegangspad gelegen welke verhard is met asfalt en stelconlaten. Zuidwestelijk is 
eveneens een toegangspad gelegen welke uit een halfverharding bestaat. 

Eigenaar Griendtsveen DLO Land beheer BV 

Gebruiker De heer J.H. Hospers (erfpachter/pachter) 

Toekomstig gebruik De opdrachtgever is voornemens de onderzoekslocatie aan te kopen, waarna het gebied in gebruik wordt 
genomen voor natuur e.o.. Er zal hoogstwaarschijnlijk sprake zijn van grootschalig grondverzet. 

Gebruik omliggende percelen De onderzoekslocatie wordt grotendeels begrenst door natuur in de vorm van hoogveen (noord en oost) en 
natuur in de vorm van loofbossen en naaldbossen (west en zuid). Daarin bevinden zich 2 uitzonderingen: 
 
� aan de zuidzijde bevind zich een weg (Zuidersloot) met tussen de onderzoekslocatie en de weg een singel.  
� ter plaatse van de zuidwestelijk gelegen toegangspad (halfverharding) grenst de onderzoekslocatie aan een 
siertuin en een weg (De Scheperij). 
 
Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend. Uit de verzamelde 
informatie blijkt dat er op de aangrenzende percelen geen bodemverontreinigingen zijn te verwachten.  



 

 

 

 

13033139 03.001  Pagina 2 van 6 

Tabel I (vervolg). Locatiespecifieke gegevens 

 

Locatiespecifieke gegevens 

Gegevens bodemkwaliteits-
kaart 

Volgens de ontgravingkaart van de Nota bodembeheer gemeente Emmen (d.d. 13 februari 2012) bevind de 
onderzoekslocatie zich in een gebied waar bodemkwaliteit is vastgelegd op kleiner dan de achtergrondwaarde. 
Er is geen informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde achtergrondgehalten in het grondwater. 

Overige gegevens Op onderzoekslocatie bevinden zich volgens de gemeente Emmen 2 mogelijk gedempte wijken (sloten). Moge-
lijk is hier in het verleden bedrijfs- en/of industrieafval gebruikt bij het dempen van de wijken.  

 
Bijlage 2a betreft een overzicht van de gehele onderzoekslocatie. Bijlage 5 bevat enkele foto’s van de 
onderzoekslocatie (en van de verdachte deellocatie(s)). 
 
2.2 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
 
In tabel II is een overzicht opgenomen van de bodemopbouw en de geohydrologie van de onder-
zoekslocatie. 
 
Tabel II. Overzicht bodemopbouw en geohydrologie 

 
Locatie Bodemopbouw Maaiveld in m t.o.v. NAP Regionale stromingsrich-

ting grondwater 
Ligging in een 
Grondwater-

beschermingsgebeid 

geheel Veen in ontginning; veen circa 17  oostelijk nee 

 
2.3 Historische informatie, reeds verrichtte onderzoeken, vergunningen en meldingen 
 
Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende percelen binnen een 
afstand van 25 meter. De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente 
Emmen aanwezige informatie (contact: Frontoffice Vergunningen, Toezicht en Handhaving), informa-
tie verkregen van de eigenaar/gebruiker en informatie verkregen uit de op 23 januari 2014 uit-
gevoerde terreininspectie. 
 
2.3.1 Historische kaarten en luchtfoto’s 
 
Tabel III geeft een beschrijving van de onderzoekslocatie in verschillende periodes. In bijlage 3 is een 
overzicht van enkele historische kaarten weergegeven. 
 
Tabel III. Historisch gebruik van de onderzoekslocatie (periode 1870-heden) 

 

Bron Jaartal Kaartblad Schaal Omschrijving onder-
zoekslocatie 

Bijzonderheden/directe omgeving 

Topografische kaart 1811 -1832 Sectie F, blad 04 1:25.000 onbekend - 

Topografische kaart 1830-1850 23_rd 1:25.000 veen - 

Topografische kaart 1906 260 1:25.000 akkerland/weiland 
 

- 

Topografische kaart 1928 260 1:25.000 akkerland/weiland - 

Topografische kaart 1935 260 1:25.000 akkerland/weiland - 

Topografische kaart 1955 23A 1:25.000 akkerland/weiland - 
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Tabel III (vervolg). Historisch gebruik van de onderzoekslocatie (periode 1870-heden) 

 

Bron Jaartal Kaartblad Schaal Omschrijving onder-
zoekslocatie 

Bijzonderheden/directe omgeving 

Topografische kaart 1963 23A 1:25.000 akkerland/weiland/sloten uit historisch kaartmateriaal is op te 
maken dat de sloten geleidelijk aan 
verland zijn 

Topografische kaart 1975 23A 1:25.000 akkerland/weiland/ 
sloten (restanten) 

uit historisch kaartmateriaal is op te 
maken dat de sloten geleidelijk aan 
verland zijn 

Topografische kaart 1988 23A 1:25.000 akkerland/weiland  - 

 
Uit bestudering van luchtfoto's en historisch kaartmateriaal blijkt dat de verkaveling sinds de jaren ‘80 
hetzelfde is gebleven. Op de onderzoekslocatie hebben in het verleden twee sloten gelegen (kaart-
materiaal: 1963). Uit kaartmateriaal is op te maken dat deze in de loop der jaren verland zijn. Er wordt 
hier geen dempingsmateriaal verwacht. De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd. Voor zover be-
kend is de onderzoekslocatie nimmer bebouwd geweest. 
 
2.3.2 Informatie huidige eigenaar/gebruiker 
 
Uit de vragenlijst van de huidige eigenaar/gebruiker (zie bijlage 4) blijkt onder andere het volgende: 
 
� op het zuidelijk deel van de locatie is een asfaltpad gesitueerd. Het is bij de gebruiker onbe-

kend of hieronder een funderingslaag aanwezig is; 
� nabij het asfaltpad is een verhardingslaag van stelconplaten gelegen. Het is bij de gebruiker 

onbekend of hieronder een funderingslaag aanwezig is. 
 
2.3.3 Informatie gemeente 
 
Door de gemeente Emmen is aangegeven dat mogelijk ter plaatse van de onderzoekslocatie twee 
gedempte wijken (sloten) aanwezig zijn. De wijken zijn mogelijk in het verleden gedempt met bedrijfs- 
en/of industrieafval.  
 
2.4 Locatie-inspectie 
 
Op 23 januari 2014 is ter plaatse van de onderzoekslocatie een locatie-inspectie uitgevoerd. Deze is 
gericht op de identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- 
en/of grondwaterverontreiniging. De locatie-inspectie is uitgevoerd door de heer J.H.L. Vermorken.  
 
Afgezien van de potentiële bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreiniging, die in de voor-
gaande paragrafen zijn beschreven, zijn er tijdens de terreininspectie geen aanvullende potentiële 
bronnen aangetroffen. 
 
Tijdens de locatie-inspectie zijn ter plaatse van de volgende locaties met behulp van een edelman-
boor/schep enkele proefboringen/proefgaten verricht: 
 
� (naast) het met asfalt en stelconplaten verharde toegangspad op het zuidelijke terreindeel 

(deellocatie A); 
� ter plaatse van de in 1961 mogelijk gedempte wijk (sloot) (deellocatie B); 
� ter plaatse van de in 1995 mogelijk gedempte wijk (sloot) (deellocatie C); 
� ter plaatse van het erfpad op het zuidwestelijk gelegen terreindeel (deellocatie D).  
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Bijlage 2b, 2c en 2d bevat de locatieschetsen met daarop aangegeven de situering van de boorpun-
ten. In bijlage 6 zijn de boorprofielen opgenomen. 
 
Ter plaatse van deellocatie A zijn 5 boringen verricht naast het wegdek om een indicatie te krijgen of 
onder de verharding een funderingslaag aanwezig is, daarbij is ter plaatse van boring A05 (traject:            
0 - 0,1 m -mv) een zwak baksteenhoudende bodemlaag aangetroffen. Bij de overige boringen is zin-
tuiglijk geen bodemvreemd materiaal aangetroffen. 
 
Ter plaatse van deellocatie B zijn 24 boringen verricht ter plaatse van de vermoede demping van een 
sloot met bedrijfs- en/of industrieafval. In het bodemvreemd materiaal zijn zintuiglijk geen bijmengin-
gen met bodemvreemd materiaal aangetroffen. Ook op maaiveld zijn geen aanwijzingen (laagte, af-
wijkende begroeiing) waargenomen die een demping doen vermoeden.  
 
Ter plaatse van deellocatie C zijn 12 boringen verricht ter plaatse van de vermoede demping van 
bedrijfs- en industrieafval, daarbij zijn ter plaatse van 3 boringen (C04, C05 en C09) een bodemlaag 
aangetroffen met sporen/resten baksteen. Tevens zijn hier wortelresten in de aangetroffen. Op het 
maaiveld zijn geen aanwijzingen (laagte, afwijkende begroeiing) waargenomen die een demping doen 
vermoeden. 
 
Ter plaatse van deellocatie D zijn 8 boringen verricht in het toegangspad, daarbij zijn zintuiglijke bij-
mengingen met bodemvreemd materiaal waargenomen in verschillende gradaties. Het betreft hier 
baksteen, asbest, baksteen, beton en ligniet. Het materiaal komt zeer heterogeen (van puinlagen tot 
puinhoudende bodemlagen) en verspreid over de locatie voor. Ter plaatse van boring D01 zijn verder 
drie stukjes asbestverdacht plaatmateriaal (zie bijlage 5, foto 12) aangetroffen.  
 
Ter plaatse van deellocatie D is tevens een maaiveldinspectie conform de NEN 5707 uitgevoerd. In 
tabel IV zijn enkele algemene gegevens met betrekking tot de visuele inspectie van de toplaag opge-
nomen. 
 
Tabel IV. Visuele inspectie maaiveld 
 

Aandachtsgebied Opmerking 

Oppervlakte van geïnspecteerde locatie 600 m² (200 m x 3 m) 

Conditie toplaag  droog 

Beperkingen van de inspectie geen 

Weersomstandigheden Neerslag < 10 mm/uur 
Zicht > 50 m 

Asbestverdacht materiaal op maaiveld aangetroffen? Nee (wel in halfverharding, boring D01) 

 
2.4 Conclusies en aanbevelingen vooronderzoek 
 
Ter plaatse van de met asfalt en stelconplaten verharde toegangspad op het zuidelijke terreindeel 
(deellocatie A) is in de bodem direct naast de asfaltverharding plaatselijk een zwak baksteenhouden-
de bodemlaag aangetroffen. Gelet op de aard (baksteen) en mate (zwakke bijmengingen) worden 
hier geen (ernstige) bodemverontreinigingen verwacht. Aanvullend onderzoek wordt derhalve niet 
noodzakelijk geacht. 
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Ter plaatse van de in 1961 mogelijk gedempte wijk (sloot) (deellocatie B) zijn geen aanwijzingen ge-
vonden dat hier sprake is geweest van het dempen van de wijk met bodemvreemd materiaal. De wij-
ken zijn hoogstwaarschijnlijk aangevuld met gebiedseigen grond. Alhier worden geen (ernstige) bo-
demverontreinigingen verwacht en aanvullend onderzoek wordt derhalve niet noodzakelijk geacht. 
Ter plaatse van de in 1995 mogelijk gedempte wijk (sloot) (deellocatie C) zijn plaatselijk bijmengingen 
met bodemvreemd materiaal aangetroffen. Gelet op de aard (baksteen) en mate (sporen/resten) blijkt 
niet dat de sloot gedempt is met bodemvreemd materiaal. De wijken zijn hoogstwaarschijnlijk groten-
deels aangevuld met gebiedseigen grond. Alhier worden geen (ernstige) bodemverontreinigingen 
verwacht en aanvullend onderzoek wordt derhalve niet noodzakelijk geacht. 
 
Ter plaatse van het toegangspad op het zuidwestelijk gelegen terreindeel (deellocatie D) is in ver-
schillende gradaties bodemvreemd materiaal aangetroffen. Het materiaal komt zeer heterogeen (van 
puinlagen tot puinhoudende bodemlagen) en verspreid over de locatie voor. Ter plaatse van boring 
D01 zijn verder drie stukjes asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. Econsultancy adviseert der-
halve hier een veld- en laboratoriumonderzoek uit te voeren (zie hoofdstuk 3). 
 
Het overige deel van de onderzoekslocatie is onverdacht voor het voorkomen van (ernstige) bodem-
verontreinigingen anders dan regionaal verhoogde achtergrondgehalten. 
 
3. HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET 
 
3.1 Hypothese 
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is sprake van de volgende verdachte deellocatie: 
 

Deellocatie D, erfpad 

Verontreinigingbron halfverharding (van puinlagen tot puinhoudende bodemlagen) 

Aard van de verontreinigde stoffen zware metalen, PAK, minerale olie en asbest 

Verwachte diepte verontreiniging bovengrond 

Aanwezigheid asbestverdacht 
materiaal 

ja  

Onderzoek nodig ja 
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3.2 Onderzoeksopzet 
 
Geadviseerd wordt om de volgende werkzaamheden uit te voeren: 
 

Deellocatie D, erfpad 

Verontreinigingsbron halfverharding (van puinlagen tot puinhoudende bodemlagen) 

Oppervlakte circa 600 m
2 

Aard van de verontreinigde stoffen zware metalen, PAK, minerale olie en asbest 

Verwachte diepte verontreiniging  bovengrond 

Onderzoeksprotocol en -strategie NEN 5740: Verkennend bodemonderzoek 
 
NEN 5897: asbest in puin en/of NEN 5707 asbest in bodem 

NEN 5740: Verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal 
van monsterneming (VED-HE).  
 
NEN 5897 en/of NEN 5707: nader onderzoek 

Onderzoeksvoorstel  NEN 5740 

5 boringen tot 1,0 m -mv 
1 boring tot 2,0 m -mv 
1 peilbuis 

standaardpakket bodem (3 x bovengrond) 
standaardpakket grondwater (1x) 

NEN 5897/5707 

5 sleuven (2,0 m x 0,4 x 0,5 m) asbest plaat (1x, bemonsterd tijdens vooronderzoek)  
asbest grond (1x) 
asbest puin (1x) 

 
Samenstelling analysepakket: 
 
- standaardpakket grond: 
 droge stof, (lutum en organische stof), metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, mo-

lybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK) en minerale olie; 

 
- standaardpakket grondwater: 

metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige 
aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale 
olie; 

 
- asbest: 

serpentijns asbest (chrysotiel), amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet, tremoliet 
en actinoliet) en niet-hechtgebonden asbest. 

 

Econsultancy 
Boxmeer, 28 januari 2014 
 
 
 













Bijlage 3 Kaarten met historische informatie 

  

  

  

Situatie 1928  (bron: www.watwaswaar.nl) Situatie 1935 (bron: www.watwaswaar.nl) 

Situatie 1949 (bron: www.watwaswaar.nl) Situatie 1963 (bron: www.watwaswaar.nl) 

Situatie 1975 (bron: www.watwaswaar.nl) Situatie 1988 (bron: www.watwaswaar.nl) 

http://www.watwaswaar.nl/
http://www.watwaswaar.nl/
http://www.watwaswaar.nl/
http://www.watwaswaar.nl/
http://www.watwaswaar.nl/
http://www.watwaswaar.nl/


Bijlage 4 Kopie van vragenlijsten eigenaar/gebruiker 















Bijlage 5 Foto's onderzoekslocatie 
 

  13033139 03.001 

 

 
Foto 1.  
 

 
Foto 2.  

 

 



Bijlage 5 Foto's onderzoekslocatie 
 

  13033139 03.001 

 

 
Foto 3.  
 

 
Foto 4. 

 

 



Bijlage 5 Foto's onderzoekslocatie 
 

  13033139 03.001 

 

 
Foto 5.  
 

 
Foto 6. 

 

 



Bijlage 5 Foto's onderzoekslocatie 
 

  13033139 03.001 

 

 
Foto 7.  
 

 
Foto 8. 

 

 



Bijlage 5 Foto's onderzoekslocatie 
 

  13033139 03.001 

 

 
Foto 9.  
 

 
Foto 10. 

 

 



Bijlage 5 Foto's onderzoekslocatie 
 

  13033139 03.001 

 

 
Foto 11.  
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: A01

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

20

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
bruinbeige, Edelmanboor60

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
veen, licht geelbruin, Edelmanboor

120

Boring: A02

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

20

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtbeige, Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
veen, licht beigebruin, Edelmanboor

100

Boring: A03

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

10

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtbeige, Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
veen, licht grijsbeige, Edelmanboor90

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen veen, 
neutraalbruin, Edelmanboor

100

Boring: A04

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

12

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtbeige, Edelmanboor

100

Boring: A05

0

50

100

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
neutraalbruin, Edelmanboor

10

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtbeige, Edelmanboor60

Veen, sterk zandig, resten planten, 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Boring: B01

0

50

100

150

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

55

Veen, mineraalarm, resten planten, 
donkerbruin, Edelmanboor

95

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
geelbruin, Edelmanboor

110

Veen, sterk zandig, beigebruin, 
Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, uiterst siltig, zwak 
grindig, licht grijsblauw, 
Edelmanboor

150

Boring: B02

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

55

Veen, mineraalarm, resten planten, 
donkerbruin, Edelmanboor

70

Veen, sterk zandig, beigebruin, 
Edelmanboor

80

Veen, mineraalarm, resten planten, 
neutraalbruin, Edelmanboor

110

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
geelbeige, Edelmanboor

120

Boring: B03

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

35

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkergeel, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

70

Veen, mineraalarm, resten planten, 
donkerbruin, Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor

100

Zand, uiterst fijn, matig siltig, 
lichtbeige, Edelmanboor

120
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Boring: B04

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

30

Veen, mineraalarm, resten planten, 
donkerbruin, Edelmanboor

65

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor

105

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtbeige, Edelmanboor

120

Boring: B05

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

25

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
veen, donkerbeige, Edelmanboor

55

Veen, mineraalarm, resten planten, 
neutraalbruin, Edelmanboor

75

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor110

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
veen, beigebruin, Edelmanboor

120

Boring: B06

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
geelbeige, Edelmanboor

55

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor

75

Veen, mineraalarm, resten planten, 
donkerbruin, Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtbeige, Edelmanboor

120

Boring: B07

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

25

Veen, mineraalarm, resten planten, 
donkerbruin, Edelmanboor

55

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geelbeige, Edelmanboor90

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
veenhoudend, beigebruin, 
Edelmanboor

115

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
geelbeige, Edelmanboor

120

Boring: B08

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

25

Zand, zeer fijn, matig siltig, donker 
geelbeige, Edelmanboor

40

Veen, mineraalarm, resten planten, 
donkerbruin, Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
veen, lichtbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
geelbeige, Edelmanboor

120

Boring: B09

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

25

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
veenhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

60

Veen, mineraalarm, resten planten, 
donkerbruin, Edelmanboor

85

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
geelbeige, Edelmanboor

120

Boring: B10

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
veenhoudend, beigebruin, 
Edelmanboor

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geelbeige, Edelmanboor100

Boring: B11

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

20

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
donkerbeige, Edelmanboor

40

Veen, mineraalarm, resten planten, 
bruinrood, Edelmanboor

75

Veen, mineraalarm, matig 
wortelhoudend, sporen planten, 
neutraalbruin, Edelmanboor

100
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Boring: B12

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geelbeige, Edelmanboor

80

Veen, mineraalarm, sporen 
planten, donkerbruin, Edelmanboor100

Boring: B13

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

30

Veen, zwak zandig, resten planten, 
donker bruinrood, Edelmanboor60

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
veen, neutraalbruin, Edelmanboor

80

Veen, mineraalarm, sporen 
planten, donkerbruin, Edelmanboor

100

Boring: B14

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

30

Veen, mineraalarm, sterk 
plantenhoudend, donker bruinrood, 
Edelmanboor

100

Boring: B15

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
veen, neutraalbruin, Edelmanboor

60

Veen, sterk zandig, resten planten, 
donkerbruin, Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor

100

Boring: B16

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

40

Veen, mineraalarm, resten planten, 
donker bruinrood, Edelmanboor

70

Zand, uiterst fijn, uiterst siltig, sterk 
humeus, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: B17

0

50

100

akker0

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

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
veen, donkerbruin, Edelmanboor

60

Veen, mineraalarm, resten planten, 
neutraalbruin, Edelmanboor

100

Boring: B18

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

25

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
donkerbeige, Edelmanboor

50

Veen, mineraalarm, resten planten, 
donker bruinrood, Edelmanboor

100

Boring: B19

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

25

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
donkerbeige, Edelmanboor

50

Veen, sterk zandig, resten planten, 
grijsbruin, Edelmanboor

100
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Boring: B20

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

20

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
veen, lichtbruin, Edelmanboor

60

Veen, mineraalarm, resten planten, 
donker bruinrood, Edelmanboor

75

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

100

Boring: B21

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
veenhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

95

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
geelbeige, Edelmanboor

100

Boring: B22

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor35

Veen, mineraalarm, resten planten, 
donker roodbruin, Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
geelbruin, Edelmanboor100

Boring: B23

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, resten veen, beigebruin, 
Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor100

Boring: B24

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

40

Veen, sterk zandig, resten planten, 
neutraalbruin, Edelmanboor

55

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor90

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
beigebruin, Edelmanboor

100

Boring: C01

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

20

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
veen, beigebruin, Edelmanboor60

Veen, mineraalarm, resten planten, 
sterk wortelhoudend, bruinrood, 
Edelmanboor

120

Boring: C02

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, resten veen, 
neutraalbruin, Edelmanboor

60

Veen, mineraalarm, matig 
plantenhoudend, bruinrood, 
Edelmanboor

100

Boring: C03

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

25

Veen, sterk zandig, resten planten, 
bruinrood, Edelmanboor

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

100
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Boring: C04

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

20

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
baksteen, resten veen, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

40

Veen, mineraalarm, resten planten, 
donkerbruin, Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, matig 
veenhoudend, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: C05

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

25

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
baksteen, resten veen, beigebruin, 
Edelmanboor70

Veen, sterk zandig, donkerbruin, 
Edelmanboor100

Boring: C06

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
veen, grijsbruin, Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geelbruin, Edelmanboor100

Boring: C07

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
geelgrijs, Edelmanboor

55

Zand, zeer fijn, sterk siltig, resten 
veen, donkerbruin, Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, donker 
geelbeige, Edelmanboor

100

Boring: C08

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

45

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
veen, licht geelbruin, Edelmanboor

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geelbeige, Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
veenhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: C09

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
veen, resten baksteen, beigebruin, 
Edelmanboor

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
geelbruin, Edelmanboor100

Boring: C10

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor35

Veen, sterk zandig, sporen 
planten, donkerbruin, Edelmanboor

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, ligniet, 
gepenetreerde slakken, 
Edelmanboor

100

Boring: C11

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
veen, grijsbruin, Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalgeel, Edelmanboor100
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Boring: C12

0

50

100

akker0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

25

Zand, zeer fijn, matig siltig, resten 
veen, neutraalbruin, Edelmanboor

45

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor90

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalgeel, Edelmanboor

100

Boring: D01

0

50

100

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend, 
zwak asbesthoudend, 
neutraalbruin, Schep

20

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
baksteen, sporen beton, licht 
beigebruin, Edelmanboor80

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geelbeige, Edelmanboor

100

Boring: D02

0

50

100

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig betonhoudend, 
zwak baksteenhoudend, 
neutraalbruin, Schep

15

Zand, zeer fijn, zwak siltig, ligniet, 
bruinkool, beton, Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geelbeige, Edelmanboor100

Boring: D03

0

50

100

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig betonhoudend, 
zwak baksteenhoudend, zwak 
grindhoudend, licht beigebruin, 
Schep

10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
geelbeige, Edelmanboor

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
beigebruin, Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

100

Boring: D04

0

50

100

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sterk baksteenhoudend, 
licht roodbruin, Schep

10

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geelbeige, Edelmanboor

100

Boring: D05

0

50

100

puin0

Volledig metselpuin, roodoranje, 
Schep

10

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Schep

12

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor100

Boring: D06

0

50

100

puin0

Volledig metselpuin, grijsrood, 
Schep

10

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geelbeige, Edelmanboor

100

Boring: D07

0

50

100

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Schep

10

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geelbeige, Edelmanboor50

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor80

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor100
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Boring: D08

0

50

100

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Schep

10

Volledig metselpuin, roodbruin, 
Schep

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geelbeige, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
geelbeige, Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geelbruin, Edelmanboor

100
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Over Econsultancy..     
 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en 

concrete oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage 

leveren aan een duurzaam en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

w e r k w i j z e  

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerken onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en is verantwoordelijk voor alle aspecten van het project: kwaliteit, 

tijd, geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig 

en vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we altijd in dialoog met de opdrachtgever tot concrete en direct 

toepasbare oplossingen komen. In onze manier van werken willen wij graag vier kernkwaliteiten centraal stellen: 

kennis, creativiteit, pro-actief handelen en partnerschap.  

 

k e n n i s  

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Kenmerkend 

voor Econsultancy vinden wij dat wij alle beschikbare kennis snel en effectief inzetten. Onze medewerkers 

vormen ons belangrijkste kapitaal. Ook persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want ons werk 

vraagt steeds om nieuwe kennis en nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

c r e a t i v i t e i t  

Medewerkers van Econsultancy zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in 

achtneming van de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel 

van de opdrachtgever te bereiken. Dit vraagt om flexibiliteit en betrokkenheid.  

 

k w a l i t e i t 

Continue wordt door ons gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het 

leveren van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat 

daadwerkelijk op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de 

klanttevredenheid centraal.  Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2000. 

Tevens is Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

o p d r a c h t g e v e r s 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Dat kan in 

bijvoorbeeld het werkveld bodem gaan van een klein (verkennend bodemonderzoek voor een woonhuis) tot 

groot (het in kaart brengen van de bodemvervuiling van een geheel vliegveld) project.  Projecten in opdracht 

van de rijksoverheid tot de particulier, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten kennen een 

grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in andere 

gevallen meer adviserend.  

 

Steeds vaker wordt ook onderzoek binnen meerdere disciplines door onze opdrachtgevers verlangt. Onze 

medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf (deel)onderzoeken uit te voeren. 

Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten kan, indien gewenst, een uitgebreide 

referentielijst worden verschaft.  
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