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Verkennend bodemonderzoek Harselaar Zuid, deellocatie 2 te Barneveld [M08.0108]

 1. INLEIDING

Door Gemeente Barneveld, Afdeling Milieu & Reiniging is op 27 mei 2008 aan ons opdracht 
verleend tot het instellen van een verkennend bodemonderzoek ter plaatste van Harselaar Zuid, 
deellocatie 2 te Barneveld. Voor de ligging van de locatie wordt verwezen naar de kaartbijlagen.

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de benodigde actualisatie in het kader van de MER- 
procedure. 

Het doel van het verkennend bodemonderzoek Harselaar Zuid is het verkrijgen van een 
representatieve indicatie inzake eventuele verontreiniging(en) van de grond en het ondiepe 
grondwater.

De NEN 5740 (Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, oktober 1999) dient als 
basis voor het uit te voeren Verkennend bodemonderzoek Harselaar Zuid. Uitvoering van 
vooronderzoek conform de NVN 5725 (Bodem - Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend, oriënterend en nader onderzoek, oktober 1999) maakt onderdeel uit van het 
onderzoek.

In dit rapport zal achtereenvolgens worden ingegaan op het vooronderzoek, de verrichte 
werkzaamheden en de resultaten van het onderzoek. Ten slotte worden conclusies getrokken en 
aanbevelingen gedaan.

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. is een onafhankelijk adviesbureau dat beschikt over een 
gecertificeerd kwaliteitssysteem conform NEN-EN-ISO 9001:2000 en is gecertificeerd volgens 
BRL-SIKB 2000 'Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek'. Tussen Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. en de opdrachtgever bestaat 
geen relatie bestaat die strijdig is met de functiescheiding zoals omschreven in de BRL SIKB 
2000.

Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en 
methoden en is tevens een momentopname. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit zal ook plaats 
kunnen vinden na de uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken, aanvoer van 
grond van elders of door de verspreiding van een verontreiniging van elders via het grondwater. 
De onderzoeksresultaten hebben daardoor een beperkte geldigheidsduur.
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Verkennend bodemonderzoek Harselaar Zuid, deellocatie 2 te Barneveld [M08.0108]

 2. VOORONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vooronderzoek, bestaande uit de inventarisatie van actuele 
en historische locatiegegevens, het toekomstige gebruik en de bodemopbouw en geohydrologie. 
Op basis van de geïnventariseerde gegevens vindt hypothesestelling plaats.

Het vooronderzoek heeft betrekking op de onderzoekslocatie en de directe omgeving binnen een 
straal van circa 50 meter. Dit vooronderzoek is uitgevoerd op ‘Basisniveau’. De gebruikte 
informatiebronnen betreffen: relevante bouwvergunningen, beschikbare milieuvergunningen, 
(gemeentelijke) tank- en bodeminformatiesysteem, Dienst voor het kadaster en de openbare 
registers Nederland, TNO grondwaterkaart van Nederland, Bodemloket en opdrachtgever. Dit 
bodemonderzoek betreft een actualisatie van het eerder uitgevoerde bodemonderzoek (zie 
paragraaf 2.2). Voor het vooronderzoek is daarom ook uitgegaan van dit onderzoek.  

 2.1. Actuele situatie en toekomstig gebruik

De onderzoekslocatie ligt aan de hanzeweg te Barneveld heeft een oppervlakte van 17.399 m² en 
is kadastraal bekend gemeente Voorthuizen, sectie G, nummers 4972, 4380 en 1647 . De 
locatiecoördinaten zijn X = 170575 en Y = 464272. 

Het perceel heeft geen aantekening inzake artikel 55 Wet bodembescherming. Dit betekent dat 
het perceel geen deel uitmaakt van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarop door 
gedeputeerde staten is beschikt.

De locatie is momentaal braakliggend en onbebouwd. De voormalige wegen (Oude Goorderweg 
en Oostvenerweg) zijn nog aanwezig. Op het terrein stonden tijdens de visuele terreininspectie 
diverse vrachtwagens gestald of geparkeerd. 

Op 4 juli 2008 heeft een visuele terreininspectie plaatsgevonden. Tijdens de visuele 
terreininspectie zijn geen mogelijk bodembelastende omstandigheden of activiteiten waargenomen 
op de onderzoekslocatie.

De onderzoekslocatie bevindt zich op aan de rand van het industrieterrein, welke ten noorden en 
ten westen aan de locatie grenst. Ten oosten van de locatie loopt de Hanzeweg met daarachter 
agrarische gebied. Ten zuiden grens de locatie aan de spoorlijn met daarachter hoofdzakelijk 
agrarisch gebied. Rondom de  onderzoekslocatie vinden voor zover bekend geen activiteiten 
plaats die de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van de onderzoekslocatie mogelijk sterk 
beïnvloeden.

Voor een indruk van de onderzoekslocatie wordt verwezen naar de onderstaande luchtfoto en de 
kaartbijlage tekening 2.
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Het voornemen bestaat om het bestemmingsplan voor de onderzoekslocatie te wijzigen. De 
bestemmingsplanwijziging is ten behoeve van een nieuw te realiseren industrieterrein, genaamd 
plan 'Harselaar zuid' te Barneveld. 

 2.2. Historie

De locatie is van oudsher deels in gebruik als grasland. Het zuidwestelijke terreingedeelte heeft 
het adres Oostvenerweg 4 en was in gebruik als woonlocatie. 

Voor de historie wordt verwezen naar het eerder uitgevoerde bodemonderzoek. Uit telefonisch 
contact met de gemeente Barneveld blijkt dat er van de onderzoekslocatie geen hinderwet- of Wet 
milieubeheer vergunningen bekend zijn, even als bouwvergunningen. In het verleden hebben in de 
directe omgeving van de onderzoekslocatie voor zover bekend geen bodembelastende activiteiten 
plaatsgevonden die een sterke invloed kunnen hebben gehad op de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie.

In 1999 is op de onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ['Verkennend 
bodemonderzoek Oude Goorderweg', Gebr. v. d. Haar., documentnummer 993719-002, 1999]. In 
de bovenlaag zijn lichte verhogingen aan minerale olie en PAK's aangetroffen. In het grondwater 
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zijn lichte verhogingen aan cadmium, chroom, koper, tetrachlooretheen en zink aangetroffen en 
matige verhogingen aan arseen en zink.

In het kader van de MER-procedure wordt dit onderzoek als verouderd beschouwd, waardoor 
actualisatie noodzakelijk is.

 2.3. Geohydrologische situatie

De onderzoekslocatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. Binnen een straal 
van 1.000 meter bevinden zich voor zover bekend geen kwetsbare objecten met betrekking tot de 
grondwaterkwaliteit. Het geohydrologisch profiel ter plaatse is geïnventariseerd [TNO 
Grondwaterkaart Amersfoort-oost, 32 oost, kaartblad 32E] en in het navolgende samengevat:

De onderzoekslocatie ligt globaal op 11,5 m +NAP. Het eerste watervoerend pakket reikt overal tot 
aan het maaiveld en is opgebouwd uit matig fijne zanden van eolische oorsprong behorend tot de 
Formatie van Twente. De dikte van het eerste watervoerend pakket bedraagt circa 16 meter. De 

transmissiviteit van het eerste watervoerend pakket bedraagt meer dan 100 m2/dag. Het freatisch 
grondwater bevindt zich op circa 9,5 meter +NAP.

De eerste scheidende laag is opgebouwd uit kleiige afzettingen van mariene oorsprong behorende 
tot de Eemformatie. De eerste scheidende laag heeft een dikte van circa 9 meter. De verticale 
hydraulische weerstand van de eerste scheidende laag bedraagt circa 2.000 dagen.

In het algemeen kan gesteld worden, dat het grondwater van de hooggestuwde gebieden van de 
Veluwe naar de as van de Gelderse Vallei stroomt en dat over een belangrijk deel van dit traject 
voeding door infiltratie plaatsvindt. 

De regionale grondwaterstroming is van oost naar west. De lokale grondwaterstroming wordt 
mogelijk beïnvloed door de Esvelderbeek aan de zuidzijde van de onderzoekslocatie.

 2.4. Hypothese

Op basis van het vooronderzoek kan worden aangenomen, dat de milieuhygiënische kwaliteit van 
de bodem van de onderzoekslocatie niet of slechts in lichte mate aangetast is. Gezien de 
oppervlakte (groter dan 1 hectare), het gelijksoortig en extensief gebruik van de locatie en 
aanwezigheid van weinig of geen bebouwing luidt de hypothese voor de onderzoekslocatie 
'grootschalig onverdachte locatie'.
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 3. VERKENNEND ONDERZOEK - OPZET EN UITVOERING

In het navolgende worden de opzet en de uitvoering van het onderzoek behandeld. Daarbij wordt 
ingegaan op de onderzoeksstrategie, het veldwerkprogramma en het laboratoriumonderzoek.

 3.1. Onderzoeksstrategie

Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie is de NEN 5740 (Bodem - Onderzoeksstrategie bij 
verkennend onderzoek) als richtlijn gehanteerd. 

De hypothese voor de onderzoekslocatie luidt ‘grootschalig onverdachte locatie’. Het onderzoek is 
uitgevoerd volgens onderzoeksstrategie ONV-GR uit bijlage B.2 van de NEN 5740 
(Onderzoeksstrategie voor een grootschalig onverdachte locatie). Aangezien dit onderzoek een 
actualisatie van het eerdere onderzoek betreft en de hypothese onverdacht geldt, is alleen de 
bovengrond onderzocht. Er heeft systematische monsterneming plaatsgevonden. Het onderzoek 
heeft zich gericht op de parameters van het standaardpakket voor grond.

 3.2. Veldwerkprogramma

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

Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, 
verdachte geuren en kleuren en eventuele bodemvreemde bestanddelen zoals bijvoorbeeld puin, 
afval of asbestverdachte materialen. De waarnemingen zijn in het veld in profielbeschrijvingen 
vastgelegd. Alle monsters zijn individueel verpakt in geschikte monsterverpakkingen en zijn 
volgens de geldende richtlijnen geconserveerd.

Het veldwerk is uitgevoerd door Van de Giessen Milieupartner op 10 juli 2008 en heeft bestaan uit 
de volgende werkzaamheden:

Systematisch verdeeld over de onderzoekslocatie zijn in totaal 23 boringen verricht tot een diepte 
van 0,5 m-mv. 

 3.3. Laboratoriumonderzoek

De monsters zijn met gekoeld monstertransport voor analyse aangeboden aan het door het RvA 
geaccrediteerde milieulaboratorium ALcontrol Laboratories te Hoogvliet. In tabel 1 wordt een 
overzicht gegeven van de samengestelde (meng)monsters en uitgevoerde analyses.
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Tabel 1: (Meng)monsters en uitgevoerde analyses

Nr.1 Omschrijving Matrix Boring(en)/peilbuis en diepte (cm-mv) Analyse(s)

1 mengmonster bovengrond grond 201:  B2003 (0-50) B2009 (0-50) 
B2010 (0-50) B2011 (25-75) B2 012 
(0-50) B2006 (0-50) B2004 (0-50) 
B2002 (0-50) B2001 (30-80) B2008 
(0-50)

Standaardpakket grond2, org. 
stof, lutum

2 mengmonster bovengrond grond 202:  B2013 (0-50) B2018 (0-50) 
B2021 (0-50) B2022 (0-50) B20 23 (0-
50) B2014 (0-50) B2019 (0-30) B2016 
(0-30) B2017 (0-50)

Standaardpakket grond

3 mengmonster bovengrond grond 203:  B2011 (0-25) B2001 (0-30) Standaardpakket grond

1 Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.

2 Standaardpakket grond:
- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink)
- Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK, de 10 genoemd in de leidraad bodembescherming)
- Polychloorbifenylen (7 PCB's)
- Minerale olie
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 4. VERKENNEND ONDERZOEK - INTERPRETATIE EN TOETSING

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden in dit hoofdstuk geïnterpreteerd en getoetst 
aan het toetsingskader van de Wet bodembescherming. Ingegaan wordt op het genoemde 
toetsingskader en aansluitend de bodemopbouw, de zintuiglijke waarnemingen en de toetsing van 
de resultaten.

 4.1. Toetsingskader

Het toetsingskader van de Wet bodembescherming (Wbb) gaat uit van streef- en 
interventiewaarden voor de bodem. Bij een overschrijding van de streefwaarde is in beginsel 
sprake van aantoonbare verontreiniging. Bij een overschrijding van de interventiewaarde is in 
beginsel sprake van dreigende vermindering of ernstige vermindering van de functionele 
eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier. 

De streef- en interventiewaarden voor grond zijn bodemspecifiek en afhankelijk van het 
lutumgehalte en het organische stofgehalte. Voor de berekening van toetsingswaarden voor 
organische parameters is het lutumgehalte niet van toepassing. 

Een uitgebreide toelichting op het toetsingskader van de Wbb wordt gegeven in bijlage A. De 
getoetste analyseresultaten en de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage B en C.

 4.2. Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen

De bodemprofielen van de verrichte boringen en de zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in 
bijlage D ‘profielbeschrijving’. In tabel 2 is een schematische weergave van de bodemopbouw van 
de onderzoekslocatie opgenomen.

Tabel 2: Schematische weergave van de bodemopbouw

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

0,0 - 0,8 matig fijn zand zwak siltig, zwak humeus donkerbruin

In het bodemtraject van 0,0 tot 0,25 van boring 2011 is een matige puinbijmenging waargenomen. 
In het bodemtraject van 0,0 tot 0,3 van boring 2001 zijn is een zwakke puinbijmenging 
waargenomen. Omdat niet verwacht wordt dat de aanwezigheid van de hier waargenomen 
puinbijmenging noemenswaardige gevolgen heeft voor de milieuhygiënische bodemkwaliteit van 
de onderzoekslocatie, heeft dit niet geleid tot aanpassing van de onderzoeksstrategie. Wel is er 
voor gekozen om deze beide bodemtrajecten apart van de andere boringen te analyseren.

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen overige kenmerken waargenomen, die kunnen duiden 
op een mogelijke verontreiniging.
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 4.3. Analyseresultaten grond 

De analyseresultaten en toetsing van de grond zijn opgenomen in tabel 3.

Tabel 3: Analyseresultaten en toetsing grond en grondwater

Monsternr.1 1 2 3
eenheid mg/kgds mg/kgds µg/l

Zware metalen
barium - - -
cadmium - - -
kobalt - - 3,9 *
koper - - -
kwik - - -
lood - - -
molybdeen - - -
nikkel - - -
zink - 64 * 70 *

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK)
PAK (10 VROM) - 2,9 * 2,2 *

Polychloorbifenylen
som PCB (7) (µg/kgds) - - -

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

1 201:  B2003 (0-50),  B2009 (0-50),  B2010 (0-50), B2011 (25-75) , B2012 (0-50), B2006 (0-50),  B2004 (0-50), 
B2002 (0-50),  B2001 (30-80), B2008 (0-50)

2 202:  B2013 (0-50),  B2018 (0-50), B2021 (0-50), B2022 (0-50), B2023 (0-50), B2014 (0-50),  B2019 (0-30), B2016 
(0-30), B2017 (0-50)

3 203:  B2011 (0-25),  B2001 (0-30)
1 Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
- : geen overschrijding van de streefwaarde
* : overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek
** : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde
*** : overschrijding van de interventiewaarde

Uit tabel 3 blijkt dat in de bovengrond minerale olie, PAK, zink en locaal kobalt in een gehalte 
boven de streefwaarde is aangetroffen.

Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetroffen in een gehalte boven de 
streefwaarde.
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 5. CONCLUSIE

In opdracht van de Gemeente Barneveld is een verkennend bodemonderzoek ter plaatste van 
Harselaar Zuid, deellocatie 2 te Barneveld uitgevoerd. 

Op basis van het vooronderzoek is aangenomen dat de bodem van de onderzoekslocatie niet of 
nauwelijks is aangetast en derhalve de hypothese ‘grootschalig onverdachte locatie’ geldt. 

Plaatselijk is een lichte tot matige puinbijmenging in de opgeboorde grond waargenomen. Deze 
zintuiglijke waarnemingen hebben niet geleid tot aanpassing van de onderzoeksstrategie.

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond minerale olie, PAK, zink en locaal kobalt in 
een gehalte boven de streefwaarde is aangetroffen. Geen van de overige geanalyseerde 
parameters in de grond en in het grondwater is aangetroffen in een gehalte boven de 
streefwaarde.

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘onverdachte locatie’ stand houdt. 

De aangetoonde lichte verontreinigingen zijn niet verontrustend en geven geen aanleiding tot 
nader bodemonderzoek. De kwaliteit van de bodem vormt milieuhygiënisch gezien geen 
belemmering voor de aangevraagde bestemmingsplanwijziging en daar op volgende 
bouwactiviteiten.

 Voor de grond geldt dat deze mag worden hergebruikt op het perceel. Indien in het kader van de 
Vrijstellingsregeling grondverzet een bodemkwaliteitskaart is vastgesteld, kan de grond afhankelijk 
van de milieuhygiënische kwaliteit van de ontvangende bodem worden hergebruikt binnen één van 
de vastgestelde bodemkwaliteitszones. Buiten de vastgestelde bodemkwaliteitszones of bij het 
ontbreken van een bodemkwaliteitskaart gelden samenstellingeisen met betrekking tot 
verschillende mogelijkheden voor hergebruik conform het Besluit bodemkwaliteit. 

11



Verkennend bodemonderzoek Harselaar Zuid, deellocatie 2 te Barneveld [M08.0108]

12



BIJLAGE A
Toetsingstoelichting



TOETSINGSTOELICHTING

In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de toetsingswaarden die binnen het Nederlands bodembeleid 
worden gebruikt om de milieuhygiënische bodemkwaliteit te beoordelen.

Om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te kunnen interpreteren zijn toetsingswaarden opgenomen in de 
Wet bodembescherming (Wbb). Bodem omvat zowel vaste bodem (grond) als grondwater en waterbodem (slib). 
Bodemonderzoek kan zich richten op één of meerdere van deze compartimenten. De toetsingswaarden voor de 
vaste bodem, het grondwater en waterbodem zijn vastgelegd in de Circulaire Streef- en Interventiewaarden 
bodemsanering van 24 februari 2000 (Stcrt. 2000, nr. 39).

De Wet bodembescherming maakt onderscheid in streefwaarden en interventiewaarden voor verontreinigende 
stoffen. Daarnaast wordt bij de interpretatie van analyseresultaten gebruik gemaakt van de tussenwaarde of het 
criterium voor nader onderzoek, die wordt berekend als het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde. Ten 
slotte zijn voor enkele stoffen zogenaamde indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging vastgelegd.

Voor de streef- en interventiewaarden van de vaste bodem en waterbodem geldt een bodemtypecorrectie.

De hoogte van de streef- en interventiewaarden voor de vaste bodem is mede afhankelijk van het organische 
stofgehalte en het lutumgehalte van de grond. De streef- en interventiewaarden van het grondwater zijn niet 
afhankelijk van organische stof- en lutumgehalte. Voor waterbodems geldt dat niet de toetsingswaarden, maar de 
gemeten gehalten moeten worden gecorrigeerd voor het organische stof- en lutumgehalte van het sediment.

Streefwaarde
De streefwaarde is wettelijk vastgelegd als het gehalte waarboven wel en waaronder geen sprake is van 
bodemverontreiniging. De streefwaarde is gebaseerd op het landelijk geldende achtergrondgehalte of op de 
bepalingsgrens van de toegepaste analysemethode. 

Criterium voor nader onderzoek
Het criterium voor nader onderzoek (tussenwaarde, gemiddelde van streef- en interventiewaarde) is niet 
vastgelegd in de Wet bodembescherming, maar wordt algemeen gebruikt als hulpmiddel om te bepalen of de 
aangetroffen gehalten aanleiding geven tot vervolgonderzoek.

Interventiewaarde
De interventiewaarde is wettelijk vastgelegd als het gehalte waarbij sprake kan zijn van ernstige verontreiniging, 
waardoor de bodem niet, of mogelijk niet meer, geschikt is voor elke vorm van bodemgebruik. De 
interventiewaarden zijn onderbouwd met gegevens over gezondheidsrisico's voor mens, plant en dier. Hierbij is 
uitgegaan van het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR): het gehalte waarboven ontoelaatbare effecten voor 
mens, plant of dier kunnen gaan optreden. Om van een geval van ernstige verontreiniging te spreken dient het 
gemiddelde aangetroffen gehalte in minimaal 25 m3 vaste bodem of in het grondwater van ten minste 100 m3 

bodemvolume hoger te zijn dan de interventiewaarde.

Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging
Voor enkele verontreinigende stoffen zijn gegevens over gezondheidsrisico's voor mens, plant en/of dier 
voorhanden, maar niet genoeg om een interventiewaarde vast te stellen, of ontbreken gestandaardiseerde 
analysemethoden. Voor deze stoffen zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging vastgesteld. Deze 
indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarde. Overschrijding ervan 
leidt niet zonder meer tot het vaststellen van een geval van ernstige bodemverontreiniging, omdat niet altijd met 
zekerheid vastgesteld kan worden dat er sprake is van mogelijk risico voor mens, plant en/of dier.

Verhoogde achtergrondgehalten
In sommige gebieden komen verhoogde gehalten aan bepaalde stoffen in de bodem voor. Deze kunnen formeel 
vastgelegd zijn in gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten of blijken uit diverse onderzoeksgegevens over een 
gebied over langere tijd. Indien gehalten in de bodem boven de toetsingswaarden uit de Wet bodembescherming 



liggen, maar beneden de achtergrondwaarden voor een bepaald gebied, is niet sprake van een locatiegebonden 
geval van verontreiniging maar van verhoogde gehalten die passen binnen het groter geheel van het gebied. In 
het geval dat een verhoogd achtergrondgehalte van natuurlijke oorsprong bewezen geacht wordt, is geen sprake 
van een geval van verontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming.

Asbest
Voor asbest is geen streefwaarde vastgesteld. Sinds 1 januari 2003 geldt een interventiewaarde van 100 mg/kgds 
voor asbest gewogen voor de vaste bodem en waterbodem. Deze interventiewaarde is niet gebaseerd op het 
Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) maar op het veel strengere Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR), 
gezien de bijzondere eigenschappen van asbest. Bij gehalten beneden de interventiewaarde voor asbest 
(gewogen) is geen sprake van locatiespecifieke risico’s (Beoordeling van de risico’s van bodemverontreiniging 
met asbest, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM rapport 711701034/2003, Bilthoven, 2003).

Het gewogen gehalte aan asbest wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te vermeerderen met 10 
maal het gehalte aan amfibool asbest. Chysotiel (wit asbest) is een serpentijn asbest. Amosiet (bruin asbest), 
crocidoliet (blauw asbest), anthophylliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) en actinoliet (groen asbest) behoren 
tot de groep van amfibool asbest. Amfibool asbest vormt een groter risico voor de gezondheid omdat de 
asbestvezels van deze soort asbest gemakkelijk in de lengte splijten, waarbij steeds dunnere vezels ontstaan.

Om van een geval van ernstige verontreiniging te spreken is het eerder genoemde volume-criterium niet van 
toepassing. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest indien de gemiddelde 
concentratie binnen een ruimtelijke eenheid (RE) hoger is dan de interventiewaarde van 100 mg/kgds gewogen.

TOETSINGSTABELLEN

De analyseresultaten zijn in de toetsingstabel (bijlage B) vergeleken met de bovengenoemde toetsingswaarden 
en samengevat in overschrijdingstabellen. In deze tabellen is de volgende codering gehanteerd:

-         : niet op betreffende parameter onderzocht
blanco : geen overschrijding van de streefwaarde
* : overschrijding van de streefwaarde maar niet het criterium voor nader onderzoek (indicatie voor een 

lichte verontreiniging)
** : overschrijding van het criterium voor nader onderzoek maar niet van de interventiewaarde (indicatie 

voor een matige verontreiniging)
*** : overschrijding van de interventiewaarde (indicatie voor een sterke verontreiniging)
↑ : (asbest) gehalte mogelijk hoger dan interventiewaarde vanwege bovengrens 95% betrouwbaarheid
↓ : (asbest) gehalte mogelijk lager dan interventiewaarde vanwege ondergrens 95% betrouwbaarheid



BIJLAGE B
Analyseresultaten











BIJLAGE C
Analysecertificaten



























































BIJLAGE D
Profielbeschrijving
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