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1 INLEIDING EN DOELSTELLING 

1.1 Inleiding 

In verband met de geplande renovatie- en uitbreidingswerkzaamheden ter plaatse van 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Treurenburg 4 te ’s-Hertogenbosch, is 
inzicht nodig in de algemene milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 
grondwater) ter plaatse van bovengenoemde locatie. Dit inzicht kan verkregen worden 
middels het uitvoeren van een historisch onderzoek en een verkennend/nulsituatie 
bodemonderzoek. 
 
Met de resultaten van een historisch onderzoek en het verkennend/nulsituatie 
bodemonderzoek moet tevens de nulsituatie met betrekking tot de bodemkwaliteit 
worden vastgelegd (in het kader van de Wm-vergunning) op alleen die delen van het 
terrein van de RWZI waar toekomstige activiteiten zijn gepland. 
 
Bij de geplande toekomstige werkzaamheden gaat tijdelijk grondwater onttrokken 
worden dat vervolgens weer geloosd moet worden. Behalve inzicht in de 
milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater moeten derhalve ook de 
lozingsparameters van het grondwater bepaald worden om dit grondwater te mogen 
lozen.  
De tijdens de graafwerkzaamheden vrijkomende grond dient op de locatie, danwel 
elders verwerkt te worden en dus is inzicht nodig in de milieuhygiënische kwaliteit van 
de grond die vrijkomt bij de graafwerkzaamheden. 
 
Op basis van bovenstaande informatie heeft Waterschap Aa en Maas aan Royal 
Haskoning opdracht gegeven om op de locatie van de RWZI in ’s-Hertogenbosch 
(Treurenburg 4) een historisch onderzoek en een bodemonderzoek uit te voeren. 
 

1.2 Doelstelling 

De uit te voeren werkzaamheden (historisch onderzoek en bodemonderzoek) dienen 
een antwoord te geven op de volgende vragen: 
• wat is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op die plaatsen waar mogelijk 

nieuwbouw gerealiseerd gaat worden c.q. waar graafwerkzaamheden uitgevoerd 
gaan worden; 

• wat is de nulsituatie voor wat betreft de bodemkwaliteit op die delen binnen het 
terrein van de RWZI waar nieuwbouw gepland is, dit in het kader van de  
Wm-vergunning; 

• tijdens de geplande renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden komt grond vrij die 
op de locatie, danwel elders verwerkt moet gaan worden. Derhalve moet inzicht 
verkregen worden in de milieuhygiënische kwaliteit van deze vrijkomende grond; 

• bij de geplande werkzaamheden gaan bronneringswerkzaamheden uitgevoerd 
worden. Derhalve is niet alleen inzicht nodig in de algemene milieuhygiënische 
kwaliteit van het grondwater, maar moeten ook de lozingsparameters van het 
grondwater bekend zijn. 
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1.3 Uitgangspunten 

Het historisch onderzoek wordt uitgevoerd conform de huidige richtlijnen (NEN 5725) 
voor historisch onderzoek. Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de huidige 
richtlijnen (NEN 5740) voor bodemonderzoek. 
De exacte locaties waar de nieuwe bedrijfsactiviteiten uitgevoerd gaan worden, is nog 
niet bekend, alleen de globale situering van deze activiteiten kan worden aangegeven. 
Verder is bekend dat er ter plaatse van de nieuwe bedrijfsactiviteiten, alleen met 
ijzersulfaat en aluminiumchloride gewerkt gaat worden.  
Deze informatie is meegenomen bij het opstellen van de onderzoeksopzet en de 
uitvoering van de werkzaamheden.  
  

1.4 Opbouw rapport 

Voorliggende rapportage betreffende het historisch onderzoek en het bodemonderzoek 
op de locatie van de RWZI te ’s-Hertogenbosch is als volgt opgebouwd: 
 
• Hoofdstuk 1: Inleiding en doelstelling 
• Hoofdstuk 2: Historische informatie en toekomstige werkzaamheden 
• Hoofdstuk 3: Onderzoeksopzet en kwaliteitsborging 
• Hoofdstuk 4: Resultaten uitgevoerde veldwerkzaamheden 
• Hoofdstuk 5: Resultaten uitgevoerde chemische analyses 
• Hoofdstuk 6: Evaluatie onderzoeksresultaten 
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2 HISTORISCHE INFORMATIE EN TOEKOMSTIGE WERKZAAMHEDEN 

2.1 Algemeen 

Voor het verzamelen van de historische informatie is gebruik gemaakt van gegevens die 
door de opdrachtgever zijn verstrekt, van informatie die bij de gemeente  
‘s-Hertogenbosch aanwezig is en van de resultaten van eerder uitgevoerde 
bodemonderzoeken.  
Verder is er een terreininspectie uitgevoerd en zijn de toekomstplannen meegenomen 
bij het bepalen van de onderzoeksopzet. 
 

2.2 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor een beschrijving van de regionale bodemopbouw en de geohydrologische situatie 
is gebruik gemaakt van de grondwaterkaart van Nederland (kaartbladen Centrale Slenk, 
45 West en 45 Oost) en de informatie die door de gemeente s’-Hertogenbosch is 
aangeleverd. 
 
De in het holoceen gevormde deklaag, behorende tot de Nuenen Groep, bestaat uit 
(zandige) klei, veen en lemig zand. Deze laag heeft een dikte van circa 25 meter. Onder 
deze slecht doorlatende deklaag bevindt zich het eerste watervoerend pakket, 
bestaande uit de fijn- tot grofzandige formaties van Kreftenheije en Sterksel. Het eerste 
watervoerend pakket heeft een dikte van circa 60 meter.  
De scheidende laag tussen het eerste en tweede watervoerend pakket bestaat uit klei 
en slibhoudende afzettingen van de formaties van Kedichem en Tegelen en heeft een 
dikte van ongeveer 35 meter. 
 
De bovenste helft van het tweede watervoerend pakket bestaat voornamelijk uit grove 
zanden behorende tot de formaties van Tegelen en Maassluis. Het onderste deel van dit 
pakket heeft dezelfde samenstelling en behoort tot de formaties van Tegelen, 
Oosterhout en Breda.  
De bovenste en onderste helft van het tweede watervoerend pakket worden van elkaar 
gescheiden door (zandige) klei (Belfeld klei). 
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De bodemopbouw in de regio van de onderzoekslocatie is geschematiseerd 
weergegeven in onderstaande tabel 1: 
 
Tabel 1 Regionale bodemopbouw 

Pakket Diepte 

(m-mv) 

Samenstelling Parameters 

Holocene deklaag 

(Nuenen groep) 

0 – 25 Klei, veen en lemig zand Variabel 

Eerste watervoerend pakket 

(formaties van Kreftenheije en Sterksel) 

25-85 Fijn zand tot uiterst 

grove (grindhoudende) 

zanden 

kD = 3.100 m2/dag 

Eerste scheidende laag 

(formaties van Kedichem en Tegelen) 

85-120 Kleien en slibhoudende 

afzettingen 

Zeer slecht 

doorlatend 

Tweede watervoerend laag: pakket A 

(formaties van Tegelen en Maassluis) 

120-135 Uiterst fijn tot matig 

grove (grindhoudende) 

zanden 

kD = 1.100 m2/dag 

Scheidende laag tussen pakket A en B 135 -150 Voornamelijk 

kleihoudend (Belfeld 

klei) 

Slecht doorlatend 

Tweede watervoerend laag: pakket B 

(formaties van Tegelen, Oosterhout en 

Breda) 

150 - ? Uiterst fijn tot matig 

grove (grindhoudende) 

zanden met enkele 

kleilagen 

Slecht doorlatend 

 
De algemene stromingsrichting van het grondwater in de deklaag en het eerste 
watervoerend pakket is noordwestelijk. Dit stromingspatroon wordt bepaald door de 
ondergrondse afstroming van de hoger gelegen gebieden in Noord-Brabant. Ten 
noorden van ’s-Hertogenbosch kan plaatselijk (lokaal) onder invloed van de Maas een 
andere stromingsrichting worden aangetroffen. 
De stromingsrichting van het freatisch grondwater kan tevens worden beïnvloed door de 
aanwezigheid van oppervlaktewateren. 
 
Ook de aanwezigheid van (tijdelijke) grondwateronttrekkingen kan plaatselijk (tijdelijk) 
van invloed zijn op de stromingsrichting van het grondwater. 
 
De geohydrologische gegevens van het grondwater zijn samengevat in onderstaande 
tabel 2. 
 
Tabel 2 Geohydrologische parameters 

Geohydrologische 

eenheid 

Stromings-

richting 

K:doorlatendheid 

(in m/dag) 

I:verhang 

(in m-m) 

V: horizontale 

stroomsnelheid 

(in m/jaar) 

Grondwaterstand 

(m t.o.v. NAP 

Deklaag Noordwest N.b. N.b. N.b. Variabel 

Eerste watervoerend 

pakket 

Noordwest circa 50 1/3.000 18 2,0 

 
De onderzoekslocatie (terrein RWZI) bevindt zich niet binnen de contourlijn van een 
grondwaterbeschermingsgebied. 
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2.3 Historische informatie 

De onderzoekslocatie is gesitueerd in de buurt Henriettewaard en is gelegen in een 
poldergebied dat tot 1973 beheerd werd door het waterschap ‘de binnenpolder van 
Engelen’. Nadien ging dit waterschap over in het waterschap ‘de Maaskant’.  
Vanaf 1 januari 2004 wordt het waterhuishoudkundig beheerd door het waterschap ‘Aa 
en Maas’. 
 
De regio waarbinnen de onderzoekslocatie is gesitueerd ligt ingeklemd tussen de weg 
Treurenburg in het oosten en de watergang de Dieze en het kanaal Hienriettewaard in 
het westen. Ten noorden van de locatie ligt de rivier de Maas en aan de zuidzijde de 
rijksweg A59. 
 
Een aanzienlijk gedeelte van deze locatie (bedrijfsterrein RWZI) is bebouwd en in 
gebruik als een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit bebouwde terreindeel maakt 
grotendeels geen deel uit van de onderzoekslocatie. Dit omdat op het bebouwde 
terreindeel van de RWZI de nulsituatie reeds is vastgelegd (zie § 2.4) en er hier geen 
renovatie-, danwel nieuwbouwwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden. 
Op het huidige terrein van de RWZI hebben, voor zover bekend, in het verleden geen 
andere (bedrijfs)activiteiten plaatsgevonden dan activiteiten die gerelateerd kunnen 
worden aan die van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.  
 
Het bodemonderzoek heeft uiteindelijk betrekking op een zevental deellocaties 
(nummers 1 t/m 7: zie § 2.5) binnen het bedrijfsterrein van de RWZI. Nadere informatie 
over deze deellocaties is vermeld in § 2.5. 
 
Tijdens de terreininspectie en de uitvoering van het veldwerk is gebleken dat ter plaatse 
van deellocatie V enig slibhoudend materiaal in de bodem aanwezig is. Navraag bij een 
medewerker van de opdrachtgever leert dat ter plaatse van dit slibhoudend materiaal in 
het verleden een slootje heeft gelegen met een verbrede drinkplaats voor vee. Het 
slibhoudend materiaal dat is aangetroffen, betreft waarschijnlijk de voormalige 
slootbodem, danwel het slib is afkomstig van de RWZI zelf en is ter plekke uitgereden. 
Dit werd in het verleden regelmatig gedaan. Hoewel hiervoor geen concrete 
aanwijzingen zijn gevonden, wordt niet uitgesloten dat er hierdoor elders op het terrein 
van de RWZI ook slib is uitgereden. 
 

2.4 Eerder uitgevoerd onderzoeken 

In het verleden zijn er reeds diverse bodemonderzoeken op het terrein van de RWZI 
uitgevoerd. Voor een uitgebreide beschrijving van de uitgevoerde bodemonderzoeken 
wordt verwezen naar de betreffende rapporten.  
De resultaten van de door Royal Haskoning bekeken onderzoeksrapporten zijn in deze 
paragraaf kort samengevat. 
 
Nulsituatie bodemonderzoek locatie RWZI te ’s-Hertogenbosch 
Opdrachtgever: Waterschap de Maaskant 
Uitgevoerd door: Grontmij te Eindhoven 
Datum uitvoering: januari 1999 
Referentienummer: 43.7166.2 
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Verkennend bodemonderzoek locatie slibbuffertank RWZI-terrein ’s-Hertogenbosch 
Opdrachtgever: Waterschap de Maaskant 
Uitgevoerd door: Grontmij te Eindhoven 
Datum uitvoering: december 1997 
Referentienummer: 43.7166.2 
 
Aanvullend bodemonderzoek uitbreiding RWZI met BABE-proces 
Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas 
Uitgevoerd door: DHV Ruimte en Mobiliteit B.V. 
Datum uitvoering: januari 2005 
Referentienummer: RB-SE20050071 
 
Monitoringsplan RWZI ’s-Hertogenbosch deel I: monitoring bedrijfsterrein 
Opdrachtgever: Waterschap de Maaskant 
Uitgevoerd door: Grontmij te Eindhoven 
Datum uitvoering: augustus 2002 
Referentienummer: 311141/31/R/DB03 
 
Monitoring grondwaterkwaliteit RWZI te ’s-Hertogenbosch 2009 
Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas 
Uitgevoerd door: Grontmij Nederland B.V. te Eindhoven 
Datum uitvoering: oktober 2009 
Referentienummer: 283430.ehv.220.C002 
 
Monitoring grondwaterkwaliteit RWZI te ’s-Hertogenbosch 2010 
Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas 
Uitgevoerd door: Grontmij Nederland B.V. te Eindhoven 
Datum uitvoering: januari 2010 
Referentienummer: 296302.ehv.220.C005 
 
Bovenstaande onderzoeken hebben geen betrekking op de huidige onbebouwde delen 
van het terrein van de RWZI en bovendien zijn er alleen incidenteel licht verhoogde 
concentraties aan verontreinigende stoffen aangetroffen. In het kader van voorliggend 
onderzoek is het derhalve niet noodzakelijk om nader tot in detail op deze 
onderzoeksresultaten in te gaan. 
Deze onderzoeken hebben veelal betrekking op de monitoringsactiviteiten die periodiek 
worden uitgevoerd in het kader van de Wm-vergunning. 
 

2.5 Geplande toekomstige werkzaamheden 

In het kader van de renovatie-/uitbreidingswerkzaamheden zijn voor de nabije toekomst 
de volgende activiteiten gepland: 
• Deellocatie 1: Op het onbebouwde terreindeel op het noordwestelijk deel van het 

bedrijfsterrein van de RWZI is uitbreiding van de bestaande installatie gepland. Een 
exacte invulling (locatie) is nog niet bekend, maar er mag vanuit gegaan worden dat 
er tot maximaal 4 m-mv ontgraven kan gaan worden. Historisch gezien betreft het 
een onverdachte deellocatie; 

• Deellocatie 2: Op het onbebouwde terreindeel op het zuidoostelijk deel van het 
bedrijfsterrein van de RWZI gaan een tweetal waterpartijen gegraven worden. 
Hierbij wordt tot maximaal 5 m-mv grond ontgraven. Historisch gezien betreft het 
een onverdachte deellocatie; 
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• Deellocatie 3: Het betreft sliblagunes direct ten oosten van het buffer-bezinkbassin. 
Deze lagunes worden omgeven door kleine dijklichamen van circa 1 meter hoog. Er 
wordt niet uitgesloten dat deze dijklichamen in de toekomst verwijderd gaan worden. 
De sliblagune zelf maakt geen onderdeel uit van de onderzoekslocatie; 

• Deellocatie 4: Op het onbebouwde terreindeel op het noordoostelijk deel van het 
bedrijfsterrein van de RWZI is uitbreiding van de bestaande installatie gepland. Een 
exacte invulling (locatie) is niet bekend, maar er mag vanuit gegaan worden dat er 
tot maximaal 4 m-mv ontgraven kan gaan worden. Historisch gezien betreft het een 
onverdachte deellocatie; 

• Deellocatie 5: Op het onbebouwde terreindeel direct ten westen van het  
buffer-bezinkbassin vindt in de toekomst mogelijk uitbreiding van de bestaande 
installatie plaats. Concrete plannen hiervoor zijn vooralsnog niet gemaakt. Op deze 
deellocatie is slibhoudend materiaal aangetroffen (zie § 2.3), hetgeen de locatie 
milieuhygiënisch gezien plaatselijk tot een potentieel verdachte deellocatie maakt; 

• Deellocatie 6: Op het noordelijk bebouwde deel van het bedrijfsterrein van de RWZI 
gaan in de toekomst mogelijk sloop- en/of nieuwbouwactiviteiten uitgevoerd worden. 
Concrete plannen hieromtrent zijn nog niet gemaakt; 

• Deellocatie 7: Tijdens de terreininspectie c.q. de veldwerkzaamheden zijn 
aanwijzingen gevonden dat er tussen de deellocatie IV en VI een ondergrondse 
brandstoftank aanwezig is (geweest) en dat maakt de locatie milieuhygiënisch 
gezien tot een potentieel verdachte deellocatie. 

 
Voor de situering van de verschillende deellocaties wordt verwezen naar de tekening die 
als bijlage 1 aan dit rapport is toegevoegd. 
 

2.6 Resultaten terreininspectie 

Tijdens de uitvoering van de terreininspectie en tijdens de uitvoering van het veldwerk 
zijn een tweetal potentiële verdachte deellocaties gevonden, te weten:  
• de aanwezigheid van slib op het oostelijk deel van deellocatie 5 (zie § 2.3); 
• de mogelijke (voormalige) aanwezigheid van een ondergrondse brandstoftank 

(deellocatie 7: zie § 2.5). 
De overige deellocaties worden als onverdachte deellocaties beschouwd als we er 
vanuit gaan dat hier geen slib is uitgereden (zie § 2.3). 
 
Voor het overige zijn er tijdens de terreininspectie geen aanwijzingen gevonden dat er 
ter plaatse van de te onderzoeken locaties potentiële bodembedreigende activiteiten 
zijn/worden uitgevoerd. Deze locaties (nummers 1, 2, 3, 4 en 6) zijn derhalve 
onderzocht op basis van de strategie voor een onverdachte locatie. 
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3 ONDERZOEKSOPZET EN KWALITEITSBORGING 

3.1 Onderzoeksopzet 

Op basis van de beschikbare informatie, zoals die in hoofdstuk 2 is vermeld, zijn een 
zevental deellocaties geselecteerd waar bodemonderzoek is uitgevoerd. Deze 
deellocaties met de uitgevoerde veldwerkzaamheden en chemische analyses zijn 
samengevat in onderstaande tabel 3. 
 
Tabel 3 Onderzoeksopzet verkennend en nulsituatie bodemonderzoek 

Deel-

locatie 

Omschrijving Veldwerk  

(1 & 2) 

Chemische analyses  

(3 & 4 & 5 & 6) 

1 Noordwestelijk deel 

bedrijfsterrein RWZI 

31x boring tot 1,0 m-mv (1 t/m 31) 

9x boring tot 4,0 m-mv (32 t/m 40) 

5x boring (pb) tot 3,0 m-mv (41 t/m 45)  

13x NEN-paket grond (M23 t/m M35) 

5x NEN-pakket grondwater 

2x specifieke-parameters grond 

2 Toekomstige 

waterpartij 

5x boring tot 5 m-mv (46 t/m 50)  4x NEN-pakket grond (M38 t/m M41) 

3 Sliblagune 16x boring tot 1,0 m-mv ( 51 t/m 66) (*) 3x NEN-pakket grond (M17 t/m M19) 

4 Noordoostelijk deel 

bedrijfsterrein RWZI 

18x boring tot circa 1 m-mv ( 67 t/m 84) 

5x boring tot 4,0 m-mv (85 t/m 89) 

8x NEN-pakket grond (M1 t/m M8) 

2x specifieke parameters grond 

5 Ten westen van buffer 

bezinkbassin 

15x boring tot 1,0 m-mv (90 t/m 104) 

4x boring tot 4,0 m-mv (105 t/m 108) 

1x boring (pb) tot 2,5 m-mv (109) 

14x boring tot 1,5 m-mv (201 t/m 214) 

8x NEN-pakket grond (M9 t/M16) 

3x NEN-pakket grond (M42/M48/M49) 

5x koper, zink nikkel in grond (M43 t/m 

M47 

1x NEN-pakket grondwater 

6 Noordelijk bebouwde 

terreindeel 

10x boring tot 2,0 m-mv (110 t/m 119) 3x NEN-pakket grond (M20 t/m M22) 

7 Ondergrondse 

brandstoftank 

2x boring tot 2,0 m-mv (120 en 121) 

1x boring (pb) tot 3,0 m-mv (122) 

1x NEN-pakket grondwater 

1: tussen haakjes zijn de nummers van de boringen weergegeven 

2: pb = boring voorzien van een peilbuis 

3: NEN-pakket grond: metalen, PAK, PCB, minerale olie, organische stof en lutum 

4: NEN-pakket grondwater: metalen, vluchtige aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie 

5: lozingspakket: fosfaat, ijzer, chloride, CZV, Kjeldalh-stikstof, nitraat en sulfaat 

6: specifieke analyses: ijzer, ijzer2+, sulfaat, chloride en aluminium (in het kader van de Wm-vergunning) 

*: boring geplaatst op dijklichaam sliblagune 
 
Het aantal grondboringen dat geplaatst is voldoet aan de richtlijnen uit de NEN-5740. 
Voor wat betreft de boordiepte is rekening gehouden met de maximaal te verwachten 
toekomstige ontgravingsdiepte. Concreet houdt dit in dat de boringen tot grotere diepten 
zijn doorgezet. 
Het aantal grond(meng)monsters dat geanalyseerd is voldoet ook aan de richtlijnen uit 
de NEN5740.  
 
Het aantal peilbuizen dat geplaatst is tijdens voorliggend onderzoek, alsmede de 
bijbehorende grondwatermonsters die geanalyseerd zijn, voldoet niet aan de richtlijnen 
uit de NEN-5740, maar samen met de geanalyseerde grondwatermonsters uit het 
monitoringsprogramma (zie § 2.4) wordt wel ruimschoots voldaan aan deze norm. 
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3.2 Kwaliteitsborging 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd onder het Royal Haskoning kwaliteitssysteem dat 
ISO 9001 is gecertificeerd. 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de Meetdienst van Haskoning Nederland 
B.V., conform en onder certificaat van de BRL SIKB 2000 ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek’. Ondermeer op basis van dit certificaat is Haskoning Nederland B.V. 
een kwalibo erkende instelling voor het uitvoeren van veldwerk. Het veiligheidssysteem 
van de Meetdienst is VCA* gecertificeerd. 
De laboratoriumanalyses zijn uitgevoerd door ALcontrol B.V. te Rotterdam, een 
laboratorium dat geaccrediteerd is conform de ISO/IEC 17025 en de Kwalibo vereiste 
AS3000 en AP04. 
 
Royal Haskoning is een onafhankelijk adviesbureau, is geen eigenaar van het terrein 
waarop het veldwerk betrekking heeft en is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging 
Bodem (VKB). 
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4 RESULTATEN UITGEVOERDE VELDWERKZAAMHEDEN 

4.1 Algemeen 

De boorwerkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode van 8 t/m 10 juni, 17 juni en 7 juli 
2011. De grondwatermonstername heeft plaats gevonden op 17 juni en 24 juni 2011. 
Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door de heren W. Termeer, B. Valkenburg, 
G.Hermus, X.P.M. Maas en F. Sahacic, die allemaal geregistreerd zijn onder de 
erkenning van Centernovem/bodemplus. 
De bijbehorende veldwerkverantwoordingsformulieren zijn als bijlage 2 aan dit rapport 
toegevoegd. 
 
Het tijdens het boorwerk opgeboorde bodemmateriaal is zintuiglijk onderzocht, 
beschreven en representatief bemonsterd. Bemonstering heeft per te onderscheiden 
bodemlaag plaatsgevonden. Daar waar zintuiglijk geen verschillende bodemlagen zijn te 
onderscheiden is per 0,5 meter boordiepte een representatief grondmonster genomen. 
De locaties van de boringen en peilbuizen is weergegeven op de tekening die als  
bijlage 1 aan dit rapport is toegevoegd. De boorbeschrijvingen zijn als bijlage 2 
opgenomen in deze rapportage. De zintuiglijke waarnemingen, zoals die in de 
boorbeschrijvingen zijn vermeld, zijn samengevat in tabel 4 van § 4.2. 
 
De peilbuizen zijn na plaatsing goed schoon gepompt en minimaal één week na 
plaatsing, na ruim voorpompen, bemonsterd. Tevens zijn de grondwaterstand, de 
zuurgraad en het elektrisch geleidingsvermogen in het veld bepaald. Deze gegevens 
zijn vermeld in tabel 5 van § 4.3. 
 
Voor een evaluatie van de veldwerkzaamheden wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van 
dit rapport. 
 

4.2 Grond 

De zintuiglijke waarnemingen zoals die tijdens het veldwerk zijn gedaan, zijn 
samengevat in onderstaande tabel 4. 
 
Tabel 4 Zintuiglijke waarnemingen tijdens het veldwerk 

Deellocatie 

 

Omschrijving Nummer 

Boring 

Boordiepte 

(m-mv) (*) 

Opmerking 

1 t/m16, 16 t/m 28,  

30 en 31 

0,00 – 1,00 -- 

15 0,00 – 0,50 

0,50 – 1,00 

Resten baksteen en slakken 

-- 

29 0,00 – 0,50 

0,50 – 1,00 

Resten puin 

-- 

32 t/m 39 0,00 – 4,00 -- 

40 0,00 – 0,50 

0,50 – 0,70 

0,70 – 4,00 

Resten baksteen 

Kolengruis 

-- 

1 Noordwestelijk 

deel RWZI 

41 t/m 45 0,00 – 3,00 -- 

2 Te graven 

waterpartij 

46 t/m 50 0,00 – 5,00 -- 
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Deellocatie 

 

Omschrijving Nummer 

Boring 

Boordiepte 

(m-mv) (*) 

Opmerking 

51 t/m 60 en 62 t/m 66 0,00 – 1,00 -- 3 Sliblagune 

61 0,00 – 0,50 

0,50 – 0,70 

0,70 – 1,00 

-- 

Zwak baksteenhoudend 

-- 

67 t/m 79, 81 en 84 0,00 – 1,00 -- 

80 0,00 – 0,70 

 

0,70 – 1,00 

Matig puinhoudend en zwak 

slakken en bitume houdend 

-- 

82 0,00 – 0,50 

0,50 – 0,80 

0,80 – 1,00 

-- 

Zwak baksteenhoudend 

-- 

83 0,00 – 0,30 

0,30 – 0,60 

0,60 – 1,10 

-- 

Resten baksteen 

-- 

4 Noordelijk 

deel terrein 

RWZI 

85 t/m 89 0,00 – 4,00 -- 

90, 93 t/m 104 0,00 – 1,00 -- 

91 0,00 – 0,50 

0,50 – 1,00 

-- 

Zwak slibhoudend 

92  0,00 – 0,40 

0,40 – 1,00 

Resten houtskool 

-- 

105 t/m 108 0,00 – 4,00 -- 

109 0,00 – 2,50 -- 

201 0,00 – 1,50 -- 

202 0,00 – 0,50 

0,00 – 1,50 

Sporen houtskoolresten 

-- 

203 0,00 – 0,80 

0,80 – 1,10 

 

1,10 – 1,50 

-- 

Matig slibhoudend en zwakke 

olie-water-reactie 

-- 

204 0,00 – 0,95 

0,95 – 1,00 

1,00 - 1,95 

Resten houtskool 

Sterk slibhoudend 

-- 

205 0,00 – 0,80 

0,80 – 1,00 

1,00 – 1,50 

Resten houtskool en plastic 

Matig slibhoudend 

-- 

206 0,00 – 1,50 -- 

 

207 0,00 – 0,60 

0,60 – 1,50 

Resten houtskool 

-- 

208 0,00 – 1,00 

1,00 – 1,50 

Resten houtskool 

-- 

209 0,00 – 1,50 -- 

210 0,00 – 0,70 

0,70 – 0,80 

0,80 – 1,50 

Resten houtskool 

Slibhoudend materiaal 

-- 

5 Ten westen 

van Buffer 

bezinkbassin 

211 0,00 – 0,60 

0,60 – 1,50 

Resten houtskool 

-- 
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Deellocatie 

 

Omschrijving Nummer 

Boring 

Boordiepte 

(m-mv) (*) 

Opmerking 

212 0,00 – 0,60 

0,60 – 1,50 

Resten houtskool 

-- 

213 0,00 – 0,80 

0,80 – 1,10 

1,10 – 1,50 

Resten houtskool 

Slibresten 

-- 

214 0,00 – 1,50 -- 

110 0,00 – 0,20 

0,20 – 1,20 

1,20 – 2,00 

Metaalresten 

Resten baksteen 

-- 

111 en 113 t/m 119 0,00 – 2,00 -- 

6 Noordelijk 

bebouwd 

terreindeel 

112 0,00 – 0,70 

0,70 – 1,20 

Zwak baksteenhoudend 

-- 

Einde boring i.v.m. obstakel 

120 en 121 0,00 – 2,00 -- 7 Ondergrondse 

brandstoftank 122 0,0 – 3,00 -- 

*: onderstreepte diepte is einddiepte grondboring 

--: zintuiglijk geen bijzonderheden aangetroffen 
 

4.3 Grondwater 

De resultaten van de bevindingen tijdens de grondwatermonsters zijn samengevat in 
onderstaande tabel 5. 
 
Tabel 5 Gegevens grondwatermonstername 

Deellocatie Nummer 

peilbuis 

Datum 

bemonstering 

Filterdiepte 

(m-mv) 

Grondwaterstand 

(m-bkpb) (*) 

pH EC 

(µS/cm) 

1 41 17-06-2011 2,0 – 3,0 1,55 6,65 261 

1 42 17-06-2011 2,0 – 3,0 1,45 6,50 302 

1 43 17-06-2011 2,0 – 3,0 1,52 6,93 396 

1 44 17-06-2011 2,0 – 3,0 1,42 6,69 515 

1 45 17-06-2011 2,0 – 3,0 1,00 6,39 406 

7 122 24-07-20911 0,5 – 2,5 1,66 7,01 500 

*: m-bkpb = grondwaterstand in meters ten opzichte van bovenkant peilbuis 
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5 RESULTATEN UITGEVOERDE CHEMISCHE ANALYSES 

5.1 Algemeen 

Op basis van de bevindingen tijdens het veldwerk (hoofdstuk 4) en gelet op de 
beschikbare informatie (hoofdstuk 2) en de geformuleerde doelstelling (hoofdstuk 1) is 
het definitieve analysepakket (zie hoofdstuk 3) samengesteld. 
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de huidige toetsingscriteria uit de 
Wetbodembescherming en uit het Besluit Bodemkwaliteit. De resultaten van deze 
toetsingen zijn, evenals de analysecertificaten van het laboratorium, opgenomen in de 
bijlagen 3 (grond) en 4 (grondwater). Een samenvatting van de analyseresultaten en de 
bijbehorende toetsing is opgenomen in paragraven 5.2 (grond) en 5.3 (grondwater). 
 
Voor een evaluatie van de resultaten van de chemische analyses wordt verwezen naar 
hoofdstuk 6 van dit rapport. 
 

5.2 Samenstelling analysepakket 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens het veldwerk zijn in het laboratorium 
grond(meng)monsters geselecteerd voor chemisch onderzoek. In totaal zijn 49 
grond(meng)monsters geanalyseerd. In onderstaande tabel 6 is een overzicht gegeven 
van de geanalyseerde grond(meng)monsters. 
 
Tabel 6 Samenstelling analysepakket grond 

Code Bestaande uit (*) Deel- 

locatie 

Diepte  

(m-mv) 

Omschrijving 

M1 * 88.1, 79.1, 71.1, 77.1, 84.1, 76.1 4 0,0 – 0,5 Bovengrond: klei zonder bijmengingen 

M2 * 83.1, 87.1, 82.1, 73.1, 72.1 4 0,0 – 0,5 Bovengrond: klei zonder bijmengingen 

M3 * 83.3, 74.3, 75.2, 72.3 4 0,5 – 1,1 Bovengrond: klei zonder bijmengingen 

M4 * 88.2, 80.3, 79.3, 71,2, 73.3 4 0,5 – 1,2 Bovengrond: zand zonder bijmengingen 

M5 * 83.2, 89.1, 89.2, 82.2, 80.1 4 0,0 – 1,0 Bovengrond: klei met bijmengingen 

M6 * 70.1, 69.2, 68.2, 67.1 4 0,0 – 1,0 Bovengrond: klei zonder bijmengingen 

M7 * 88.7, 89.8, 86.6, 86.8, 87.7, 87.9 4 2,1 – 4,0 Ondergrond: zand zonder bijmengingen 

M8 * 89.3, 85.6, 85.7 en 85.8 4 0,5 – 1,1 Bovengrond: klei zonder bijmengingen 

M9 * 106,1, 97.1, 95.1, 93.1, 90.1 5 0,0 – 0,5 Bovengrond: klei zonder bijmengingen 

M10 * 99.1, 101.1, 107.1, 103.1, 98.1, 104.1 5 0,0 – 0,5 Bovengrond: klei zonder bijmengingen 

M11 * 92.1 5 0,0 – 0,4 Bovengrond: klei met bijmengingen 

M12 * 91.2 5 0,5 – 1,0 Bovengrond: grond met slibresten 

M13 * 106.2, 97.3, 95.3, 93.3, 94.3, 92.2  5 0,5 – 1,0 Bovengrond: zand zonder bijmengingen 

M14 * 101.2, 102.3, 100.2, 107.3, 98.2, 104.2 5 0,3 – 1,0 Bovengrond: zand zonder bijmengingen 

M15 * 109.5, 106.5, 105.5, 108.6, 107.6 5 1,6 – 2,5 Ondergrond: zand met bijmengingen 

M16 * 106.7, 105.8, 108.7, 107.8 5 3,0 – 4,0 Ondergrond: zand zonder bijmengingen 

M17 * 52.1, 53.2, 55.1, 56.2, 58.1, 51.1 3 0,0 – 1,0 Bovengrond: klei zonder bijmengingen 

M18 * 59.1, 60.2, 62.1, 64.1, 65.2, 66.1 3 0,0 – 1,0 Bovengrond: klei zonder bijmengingen 

M19 * 52.2, 57.2, 63.2, 64.2 3 0,5 – 1,0 Bovengrond: zand zonder bijmengingen 

M20 * 118.1, 117.2, 111.2, 115.3, 113.1, 116.1 6 0,0 – 1,0 Bovengrond: klei zonder bijmengingen 

M21 * 118.3, 117.1, 111.1, 115.1, 113.2, 116.2 6 0,0 – 1,2 Bovengrond: zand zonder bijmengingen 

M22 * 110.1, 110.2, 112.1 6 0,0 – 0,7 Bovengrond: klei met bijmengingen 

M23 */** 1.1+3.1+ 4.1+5.1+6.1+7.1 1 0,0  – 0,5 Bovengrond: zand zonder bijmengingen 
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Code Bestaande uit (*) Deel- 

locatie 

Diepte  

(m-mv) 

Omschrijving 

M24 * 8.1+9.1+10.1+11.1+31.1+31.1 1 0,0 – 0,5 Bovengrond: zand zonder bijmengingen 

M25 * 13.1+16.1+17.1+19.1+20.1+36.1 1 0,0 – 0,5 Bovengrond: zand zonder bijmengingen 

M26 */** 18.1+21.1+22.1+24.1+37.1+44.1 1 0,0 – 0,5 Bovengrond: zand zonder bijmengingen 

M27 * 25.1+27.1+28.1+30.1+38.1+39.1 1 0,0 – 0,5 Bovengrond: zand zonder bijmengingen 

M28 * 32.3+33.4+41.4+42.3 1 1,0 – 1,8 Ondergrond: zand zonder bijmengingen 

M29 * 34.3+35.2+36.4+40.3+43.3 1 0,5 – 1,3 Ondergrond: zand zonder bijmengingen 

M30 * 37.2+38.4+39.4+44.2+45.5 1 0,5 – 1,9 Ondergrond: zand zonder bijmengingen 

M31 * 34.4+35.4+36.5+43.4 1 1,2 – 1,8 Ondergrond: klei zonder bijmengingen 

M32 * 15.1+29.1+40.1+40.2 1 0,0 – 0,5 Bovengrond: klei met bijmengingen 

M33 * 32.6+32.8+33.6+33.8+34.7+34.9 1 2,2 – 4,0 Ondergrond: zand zonder bijmengingen 

M34 * 35.6+35.8+36.7+36.10+40.6+40.8 1 2,2 – 4,0 Ondergrond: zand zonder bijmengingen 

M35 * 37.7+37.9+38.6+38.8+39.7+39.9 1 2,0 – 4,0 Ondergrond: zand zonder bijmengingen 

M36 ** 77.1, 78.1, 79.1, 81.1, 82.1 4 0,0 – 0,5 Bovengrond: klei zonder bijmengingen 

M37 ** 93.1, 108.1, 101.1, 100.1, 98.1, 22.1 5 0,0 – 0,5 Bovengrond: klei zonder bijmengingen 

M38 * 46.1+47.1+48.1+49.1+50.1 2 0,0 – 0,5 Bovengrond: klei zonder bijmengingen 

M39 * 49.5 2 1,7 – 2,2 Ondergrond: veen zonder bijmengingen 

M40 * 46.2+47.4+48.7+49.6+50.6 2 0,5 – 2,7 Ondergrond: zand zonder bijmengingen 

M41 * 46.10+47.7+48.9+49.10+50.10 2 3,0 – 5,0 Ondergrond: zand zonder bijmengingen 

M42 *** 203.3 5 0,8 – 1,1 Sliblaag met olie-water-reactie 

M43 *** 203.4 5 1,1 – 1,5 Grond onder sliblaag 

M44 *** 210.3 5 0,7 – 0,8 Sliblaag 

M45 *** 210.4 5 0,8 – 1,3 Grond onder sliblaag 

M46 *** 211.1 5 0,0 – 0,5 Grond met resten houtskool 

M47 *** 211.3 5 0,6 – 1,1 Grond onder grond met houtskoolresten 

M48 * 203.4 5 1,1 – 1,5 Grond onder sliblaag 

M49 * 210.4 5 0,8 – 1,3 Grond onder sliblaag 

*:  geanalyseerd op NEN-pakket 

**: geanalyseerd op aluminium, ijzer, ijzer2+, chloride en fosfaat 

***: geanalyseerd op koper, nikkel en zink 
 

5.3 Analyseresultaten grond 

De analyseresultaten, zoals gerapporteerd door het laboratorium, zijn getoetst aan de 
huidige toetsingscriteria uit de Wet bodembescherming en de normen uit het Besluit 
Bodemkwaliteit. Het betreft hier geen partijkeuring, maar slechts een indicatieve keuring 
aan het Besluit bodemkwaliteit. 
De analyseresultaten, met bijbehorende toetsing, zijn opgenomen in bijlage 3 en 
samengevat in tabel 7. 
 
Bij de interpretatie van de analyseresultaten van de grondmonsters wordt opgemerkt dat 
de concentraties veelal zijn gemeten in mengmonsters. Er kan niet worden uitgesloten 
dat in één of meerdere individuele grondmonsters, waaruit een grondmengmonster is 
samengesteld, hogere concentraties aanwezig kunnen zijn. De mengmonsters zijn 
echter samengesteld uit individuele grondmonsters met een uniforme samenstelling, 
zodat de gemeten concentraties als representatieve gemiddelde concentraties 
beschouwd worden. 
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Tabel 7 Resultaten analyses grondmonsters  

Code 

monster 

Deel- 

Locatie 

>AW-waarde (*) >T-waarde (*) >I-waarde (*) BBK (**) 

M1 4 -- -- -- AW 

M2 4 -- -- -- AW 

M3 4 -- -- -- AW 

M4 4 -- -- -- AW 

M5 4 -- -- -- AW 

M6 4 Kobalt (12), lood (42), zink 

(110) 

-- -- Wonen 

M7 4 -- -- -- AW 

M8 4 -- -- -- AW 

M9 5 Cadmium (0,5), zink (100), 

PCB (8,1) 

-- -- Industrie 

M10 5 -- -- -- AW 

M11 5 Cadmium (2,6), kwik (0,49), 

lood (77), PAK (4,5), PCB 

(62), olie (240) 

Nikkel (39), zink 

(340) 

Koper (160) Niet toepasbaar 

M12 5 Cadmium (1,8), kwik (0,4), 

lood (75), PAK (9,4), PCB 

(75), olie (790) 

Nikkel (44), zink 

(320) 

Koper (130) Niet toepasbaar 

M13 5 -- -- -- AW 

M14 5 -- -- -- AW 

M15 5 -- -- -- AW 

M16 5 -- -- -- AW 

M17 3 Olie (60) -- -- Industrie 

M18 3 -- -- -- AW 

M19 3 -- -- -- AW 

M20 6 PCB (5,2) -- -- AW 

M21 6 -- -- -- AW 

M22 6 -- -- -- AW 

M23 1 -- -- -- AW 

M24 1 -- -- -- AW 

M25 1 -- -- -- AW 

M26 1 -- -- -- AW 

M27 1 -- -- -- AW 

M28 1 -- -- -- AW 

M29 1 -- -- -- AW 

M30 1 -- -- -- AW 

M31 1 -- -- -- AW 

M32 1 Kwik (0,18) -- -- AW 

M33 1 -- -- -- AW 

M34 1 -- -- -- AW 

M35 1 -- -- -- AW 

M36 4 Nvt nvt nvt nvt 

M37 5 Nvt nvt Nvt nvt 

M38 2 Zink (120) -- -- AW 

M39 2 -- -- -- AW 

M40 2 -- -- -- AW 



 
 
 
 
 
 
 

 - 16 - 9V7870.A0/R0021/Nijm 
Definitief rapport  5 oktober 2011 

 

Code 

monster 

Deel- 

Locatie 

>AW-waarde (*) >T-waarde (*) >I-waarde (*) BBK (**) 

M41 2 -- -- -- AW 

M42 5 Cadmium (120), kwik (0,64), 

lood (76), PCB (94) 

Nikkel (43), zink 

(340), olie (2700) 

Koper (140) 

en PAK (110) 

Niet toepasbaar 

M43 5 -- -- -- AW 

M44 5 Koper (85), zink (190) -- -- # 

M45 5 -- -- -- # 

M46 5 Nikkel (24), zink (190) Koper (84) -- # 

M47 5 -- -- -- AW 

M48 5 -- -- -- AW 

M49 5 -- -- -- AW 

*: tussen haakjes is de concentratie aangegeven 

**: resultaten toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit 

--: geen overschrijding 

#: te weinig parameters bepaald voor een juiste indicatieve toetsing 

Opmerking: de concentratie PCB in µg/kg d.s., de concentraties van de overige componenten in mg/kg d.s. 

 
5.4 Analyseresultaten grondwater 

De analyseresultaten, zoals gerapporteerd door het laboratorium, zijn getoetst aan de 
huidige toetsingscriteria uit de Wet bodembescherming. De analyseresultaten en de 
bijbehorende toetsing zijn opgenomen in bijlage 4 van dit rapport. 
 
Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat er geen verontreinigende stoffen in 
verhoogde concentraties zijn aangetroffen (dit met uitzondering van de incidenteel 
aangetroffen licht verhoogde gehalten aan barium en naftaleen). 
De gemeten concentraties bevinden zich allemaal beneden de betreffende 
detectiegrens van de analyseapparatuur en/of beneden de betreffende streefwaarden. 
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6 EVALUATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

De in dit rapport beschreven informatie over het bodemonderzoek bij de RWZI in 
’s-Hertogenbosch is gezamenlijk geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie zijn in 
dit hoofdstuk per deellocaties beschreven. 
 
Algemeen 
Tijdens de veldwerkzaamheden is plaatselijk (deellocatie 5) slibhoudend materiaal in de 
grond aangetroffen. Dit waarschijnlijk als gevolg van een voormalige slootbodem en/of 
het uitrijden van slib van de RWZI. Deze slibhoudende grond is plaatselijk licht (>AW) 
tot sterk (>I) verontreinigd.  
De verontreinigende stoffen die zijn aangetroffen zijn met name: metalen, PCB, PAK en 
minerale olie. 
Gelet op de historische informatie wordt, hoewel niet aangetroffen tijdens het veldwerk, 
niet uitgesloten dat er ook elders op het terrein nog slibhoudend materiaal aanwezig zou 
kunnen zijn. Bij eventuele toekomstige graafwerkzaamheden dient men hier alert op te 
zijn. Er moet voorkomen worden dat er tijdens de graafwerkzaamheden niet 
verontreinigde grond vermengd wordt met verontreinigde slibhoudende grond. 
 
Uit de indicatieve toetsing aan de normen uit het Besluit Bodemkwaliteit, blijkt dat de 
grond veelal voldoet aan de achtergrondwaarde. Incidenteel is hier echter een 
overschrijding van aangetroffen (zie tabel 7). 
 
In het grondwater zijn geen verhoogde concentraties aan verontreinigende stoffen 
aangetroffen (met uitzondering van de incidenteel aangetroffen licht verhoogde gehalten 
aan barium en naftaleen). Ook zijn een aantal lozingsparameters bepaald die gebruikt 
kunnen worden bij de eventuele toekomstige aanvraag van een lozingsvergunning. 
 
Om tijdens de toekomstige graafwerkzaamheden stagnatie (tijdasverlies) te voorkomen, 
verdient het aanbeveling om de onderzoeksresultaten vooraf te bespreken c.q. ter 
beoordeling voor te leggen aan het bevoegd gezag. Dit met name ook gericht op de 
uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien van het verontreinigde slib (deellocatie 5: is er 
een voldoende onderzoeksinspanning gepleegd). 
 
Deellocatie 1: mogelijke nieuwbouw op noordwestelijk deel bedrijfsterrein RWZI 
Op deze deellocatie is incidenteel een licht verhoogd gehalte aan kwik aangetroffen in 
de grond (0,18 mg/kg kwik in mengmonsters M32), de tussenwaarde wordt niet 
overschreden. Voor het overige zijn geen verhoogde concentraties aan verontreinigende 
stoffen in de grond aangetroffen (zie analyseresultaten grondmengmonsters M23 t/m 
M35). 
 
Voor wat de concentratie in de grond van de stoffen die in de toekomst mogelijk gebruikt 
gaan worden op deze deellocatie (aluminium, ijzer, chloride en fosfaat) is de nulsituatie 
(huidige concentratieniveau) bepaald. Deze stoffen zijn geanalyseerd in de 
mengmonsters M23 en M27). De concentratieniveaus zijn als volgt: 
• aluminium: 12.000 – 19.000 mg/kg.d.s. 
• ijzer: 18.000 – 29.000 mg/kg.d.s. 
• ijzer 2+: < 2 – 24 mg/kg.d.s. 
• chloride: 44- 99 mg/kg.d.s. 
• sulfaat: < 50 mg/kg.d.s. 
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Deellocatie 2: te ontgraven waterpartij op zuidwestelijk deel bedrijfsterrein RWZI 
Op deze deellocatie is incidenteel een licht verhoogd gehalte aan zink aangetroffen in 
de grond (120 mg/kg in M38), de tussenwaarde wordt niet overschreden. Voor het 
overige zijn geen verhoogde concentraties aan verontreinigende stoffen aangetroffen 
(zie analyseresultaten grondmengmonsters M38 t/m M41). 
 
Deellocatie 3: Sliblagunes 
De sliblagune zelf is niet onderzocht, alleen de milieuhygiënische kwaliteit van de grond 
van de dijklichamen rondom de sliblagune is bepaald. Uit de analyseresultaten blijkt dat 
er incidenteel een licht verhoogd oliegehalte is gemeten (60 mg/kg in mengmonster 
M17), de tussenwaarde wordt niet overschreden. Voor het overige zijn geen verhoogde 
concentraties aan verontreinigende stoffen aangetroffen in de grond (zie 
analyseresultaten mengmonsters M17 t/m M19). 
 
Deellocatie 4: noordelijk terreindeel RWZI 
Op deze deellocatie zijn incidenteel licht verhoogde gehalten aan metalen aangetroffen 
in de grond (zie mengmonster M6), de tussenwaarde wordt niet overschreden. Voor het 
overige zijn geen verhoogde concentraties aan verontreinigende stoffen aangetroffen in 
de grond (zie analyseresultaten mengmonsters M1 t/m M8). 
 
Voor wat betreft de concentratie in de grond van de stoffen die in de toekomst mogelijk 
gebruikt gaan worden op deze deellocatie (aluminium, ijzer, chloride en fosfaat) is de 
nulsituatie (huidige concentratieniveau) bepaald. Deze stoffen zijn geanalyseerd in 
mengmonster M36. De concentratieniveaus zijn als volgt: 
• alumiunium: 7.000 mg/kg.d.s. 
• ijzer: 9.600 mg/kg.d.s. 
• ijzer 2+: 3,1 mg/kg.d.s. 
• chloride: 430 mg/kg.d.s. 
• sulfaat: 88 mg/kg.d.s. 
 
Deellocatie 5: ten westen van het Buffer-bezinkbasssin 
Als gevolg van de aanwezigheid van bijmengingen in de grond (lees: hoofdzakelijk 
slibhoudend materiaal) is de grond op het noordwestelijk deel van deellocatie V licht 
(>AW) tot sterk (>I) verontreinigd. Het betreft hier met name metalen PAK en minerale 
olie. De totale omvang van deze verontreiniging is niet exact bekend, maar het betreft 
het noordwestelijk deel van deellocatie V (daar waar de boringen uit de 200-serie: 
nummers 201 t/m 214 zijn geplaatst). 
Gelet op de historische informatie (uitrijden van slib) wordt niet uitgesloten dat er elders 
op het terrein van de RWZI ook nog slibresten in de grond aanwezig zijn (dit ondanks 
dat er tijdens het veldwerk hiervoor geen concrete aanwijzingen zijn gevonden). 
 
Bij eventuele graafwerkzaamheden moet men alert zijn op de aanwezigheid van 
slibhoudende grond. Voorkomen moet worden dat er tijdens de graafwerkzaamheden 
vermenging gaat optreden tussen niet verontreinigd slibvrije grond en verontreinigde 
slibhoudende grond. 
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Voor wat betreft de concentraties in de grond van de stoffen die in de toekomst mogelijk 
gebruikt gaan worden op deze deellocatie (aluminium, ijzer, chloride en sulfaat) is de 
nulsituatie (huidige concentratieniveau) bepaald. Deze stoffen zijn geanalyseerd in 
mengmonster M37. De concentratieniveaus zijn als volgt: 
• aluminium: 11.000 mg/kg.d.s. 
• ijzer: 15.000 mg/kg.d.s. 
• ijzer 2+: < 2 mg/kg.d.s. 
• chloride: < 20 mg/kg.d.s. 
• sulfaat: < 50 mg/kg.d.s.  
 
Deellocatie 6: noordelijk bebouwde terreindeel 
Op deze deellocatie is incidenteel een licht verhoogd gehalte aan PCB aangetroffen  
(5,2 µg/k.d.s in mengmonster M20), de tussenwaarde wordt niet overschreden. Voor het 
overige zijn er geen verhoogde concentraties aan verontreinigende stoffen in de grond 
aangetroffen (zie analyseresultaten mengmonsters M20 t/M22). 
 
Deellocatie 7: ondergrondse brandstoftank 
Zowel tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden (zintuiglijk geen verkleuring en 
geen olie-water-reactie) als op basis van de analyseresultaten (geen verhoogde 
concentraties minerale olie en/of vluchtige aromaten in de grond of het grondwater) 
wordt gesteld dat er geen aanwijzingen zijn gevonden om ter plaatse van de 
(voormalige) ondergrondse brandstoftank een verontreiniging van de bodem met 
olieproducten aanwezig zou zijn.
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Bijlage 1 
 Onderzoekslocatie met situering grondboringen en 

peilbuizen 
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Bijlage 2 
 Boorbeschrijvingen en 

veldwerkverantwoordingsformulieren 
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Bijlage 3 
 Analyseresultaten grond (inclusief toetsing) 
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Bijlage 4 
 Analyseresultaten grondwater (inclusief toetsing) 

 
 
















































