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Bijlage 2    Beeldkwaliteitsplan Uitbreiding Dorp 
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‘Elke plek heeft een geschiedenis 
en biedt nieuwe mogelijkheden 

voor de toekomst.’ 
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1.1 Inleiding
Voor u ligt het beeldkwaliteitsplan voor het project 
‘Nutrihage - Uitbreiding Dorp’, een nieuwbouwlocatie in 
de gemeente Zoetermeer. Dit beeldkwaliteitsplan is een 
nadere invulling van het (ontwerp) bestemmingsplan. 
Dit bestemmingsplan is gebaseerd op het           
stedenbouwkundig plan. 

Doelstelling voor de nieuwe stedenbouwkundige 
inrichting is de kwaliteiten uit het heden en de toekomst 
aan elkaar te koppelen. In de huidige situatie is het 
gebied vrij toegankelijk voor bewoners uit de omgeving. 
Deze kwaliteit zal in dit beeldwaliteitsplan worden 
gewaarborgd, de parkachtige kwaliteit komt terug in 
de planvorming. EGM architecten en Copijn Tuin- en 
Landschapsarchitecten hebben in opdracht van De Vries 
en Verburg dit beeldkwaliteitsplan opgesteld om een 
hoge ruimtelijke kwaliteit te garanderen.

1.2 Doelstelling beelkwaliteitsplan
Het doel van dit beeldkwaliteitsplan is het formuleren 
van toetsingscriteria voor de ontwikkellocatie ‘Nutrihage 
- Uitbreiding Dorp’. Hiermee wordt een kader gecreëerd  
waarbinnen de nieuwe ontwikkeling kan worden vorm 
gegeven en de beeldkwaliteit wordt gegarandeerd. 

Binnen de kaders hebben architecten alle ontwerpvrijheid.
Het spreekt voor zich dat niet alle bouwplannen 
tegelijkertijd van start zullen gaan. Dit betekent dat er 
veel aandacht moet worden geschonken aan de fasering, 
maar dat ook de onderlinge samenhang bewaakt moet 
worden. 

Binnen de lange periode van ontwikkeling kunnen 
zich veranderingen voordoen van uiteenlopende aard. 
Veranderingen, zoals wijzigingen in het maatschappelijke 
krachtenveld of conjunctuurschommelingen, vereisen 
ook een zekere flexibiliteit van het ontwerp en het 
beeldkwaliteitsplan. Ontwerp en beeldkwaliteit 
zijn daardoor te gebruiken als een leidraad en een 
samenhangend referentiekader voor toekomstige 
beslissingen, voor de kwaliteitsbewaking ten aanzien 
van de gebouwde en openbare ruimte, voor de verdere 
planvorming en voor de realisatie van een kwalitatief 
hoogwaardige recreatieve ruimte waarin iedereen graag 
verblijft. 

De aspecten waar de ruimtelijke kwaliteit van wordt 
bepaald zijn: 
•	 De randen van het projectgebied
•	 De erfgrenzen 
•	 De openbare ruimte in de woonwijk
•	 De uitstraling en verschijningsvorm van de bebouwing
•	 De parkeervoorzieningen
•	 Het te ontwikkelen park 

1. achtergrond

1.3 Uitgangspunten en beleidskader
‘Nutrihage - Uitbreiding Dorp’ betreft een 
nieuwbouwlocatie voor wonen in verscheidene 
vormen: van grondgebonden woningen tot gestapelde 
woningbouw. De huidige bestemming is bedrijventerrein 
en groen. Voor het gebied dient het bestemmingsplan te 
worden aangepast conform de WRO. Hierover zijn nadere 
afspraken gemaakt tussen De Vries en Verburg en de 
gemeente. Inmiddels is er een Ontwerp Bestemmingsplan 
gemaakt door RHo.

Het plangebied ligt in een strook langs de A12 die 
voornamelijk wordt gekenmerkt door bedrijfshuisvesting 
en industrie. De aanwezigheid van bestaande industrie 
van Numico en de Rijksweg A12 hebben een grote invloed 
op planvorming en daaruit voortvloeiende invulling 
van het gebied. Het Nutricia terrein is zeer bedrijvig 
te noemen en er dient de nodige aandacht te worden 
besteed aan de kwaliteit van het nieuw te realiseren 
woonmilieu. 

De Basisinrichting Openbare Ruimte (BIOR), opgesteld in 
2015 door de gemeente Zoetermeer, geeft veel richtlijnen 
voor de inrichting van de openbare ruimte. Waar nodig zal 
in dit BKP worden verwezen naar dat document.
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2.1 Ligging
Het projectgebied ‘Nutrihage - Uitbreiding Dorp’ is 
gelegen in Zoetermeer, grenzend aan de bestaande 
Zeeheldenbuurt, de A12, de fabrieken van Nutricia en de 
Rokkeveenseweg. Via de Rokkeveensweg ligt het station, 
via een fietspad onder de A12 door, binnen loopafstand. 
De ontwikkellocatie is circa 60.000 m2 groot. Het plan 
bevat een gemengde bebouwing: een combinatie van 
grondgebonden woningen, gestapelde woningen en een 
parkgebied. 

Het terrein is gelegen op de grens tussen de 
wijken Rokkehage en Dorp. Vanuit het vigerende  
bestemmingsplan zijn er geen regels gedefinieerd voor 
het te ontwikkelen terrein. In samenspraak met de 
gemeente wordt een nieuw bestemmingsplan opgezet. 

2. projectgebied

Locatie Nutrihage Uitbreiding Dorp. Projectlocatie in de context van Zoetermeer. 

rijksweg A12

Nutricia

Oostw
eg
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Luchtfoto ontwikkellocatie met in rood de contouren aangegeven. Ontwikkellocatie ingesloten in woonwijk, industrie en A12. 

2.2 Huidige situatie en gebiedskenmerken
Het plangebied is een groene vlek in een dichtbebouwde 
en intensief gebruikte omgeving. Het aan de zuidzijde 
liggende terrein van de Nutricia fabriek vormt een groot 
contrast met de ontwikkellocatie. Aan de oostzijde 
wordt het terrein begrenst door een kantorencomplex. 
Het huidige noodgebouw, dat net het weiland in steekt, 
zal worden gesloopt. Rondom de parkeerplaats ligt 
een groene buffer waardoor deze vanaf de locatie niet 
zichtbaar is. 

De locatie kan worden verdeeld in drie zones: 
•	 weiland ten zuiden van de populierenrij
•	 functionele zone ten noorden van de populierenrij
•	 aaneengesloten rand aan west, noord en oostzijde
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Het weiland ten zuiden van de populierenrij heeft weinig 
bijzondere kenmerken. Wel wordt deze plek veelvuldig 
gebruikt door buurtbewoners om een wandeling te 
maken en / of hun huisdier uit te laten. Het weiland heeft 
een natuurlijke uitstraling en vormt een groot contrast 
met het achterliggende terrein van Nutricia. 

Ten noorden van de populierenrij is er meer activiteit, 
ook al voelt deze plek in de huidige situatie meer als een 
achterkant aan. Hier is een trapveldje, paardenweide en 
er liggen volkstuinen. Via een achterpad is het mogelijk 
het water over te gaan en de aanliggende woonwijk te 
bereiken. Ook deze verbindingen en faciliteiten worden 
volop gebruikt. 

De aaneengesloten rand wordt gevormd door de 
(in)formele padenstructuur. Er is geen duidelijke 
samenhang in deze paden en er is geen logische 
routing. Toch wordt er door veel bewoners een rondje 
gelopen, waarbij de verbinding tussen west en oost 
wordt gemaakt via het pad langs het water, of via 
het olifantenpad door het weiland. Opvallend hier is 
het gemaaide pad in het weiland noordelijk van het 
kantorencomplex. Dit is geen officiële route maar door (op 
deze manier) een pad te faciliteren wordt (er) dankbaar 
gebruik gemaakt van de zuidelijke verbinding die het 
rondje compleet maakt.

Het kantorencomplex in de zuid-oosthoek van het 
projectgebied is aan de voorzijde passend in het 
landschap. Aan de achterzijde ligt nu nog een tijdelijke 
unit die qua inrichting niet past bij het weelderige  sfeer 
van de rest van het projectgebied.  

Op de volgende pagina (pag.9) zijn foto’s van de diverse 
plekken weergegeven. De pagina daarnaast (pag.10) 
geeft een impressie van de bebouwing in de aanliggende 
wijken. Gebiedskenmerken uitgangssituatie ontwikkellocatie. 

waterpartij

trapveld

1

12

2

3
4

5

6

7

8

9 10

11

achterpad haag

weiland
populierenrij

bossage
Nutricia bedrijfsterrein

volkstuinen

waterpartij

kantorencomplex
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eind van de weg 
vervolg in fiets/
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gemaaid pad 
door hoog gras

bestaand 
wandelpad
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Informele gemaaide graspad door weiland. Gemaaide pad langs tijdelijke gebouw. Zicht over het weiland naar de populierenrij. Olifantenpad door het weiland richting Nutricia.

Brug verbinding aan zuidzijde. Bestaande wandelpad aan westzijde. Trapveld. Noordelijke plangrens met achterpad en haag.

Achterpad met haag. Brug verbinding aan noordzijde. Volkstuintjes. Fietsverbinding aan einde van de Rokkeveensweg. 
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Jan Steenlaan.

Karel Doormanlaan. Jan Steenlaan. Jan Steenlaan.

Vermeerstraat. Jan Steenlaan.
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3.1 Visie
Dit beeldkwaliteitsplan (BKP) schetst de 
stedenbouwkundige visie voor de ontwikkellocatie 
‘Nutrihage - Uitbreiding Dorp’ en geeft 
bebouwingsrichtlijnen voor nieuwbouw op de 
locatie. Het BKP biedt zowel een stedenbouwkundig 
toetsingskader voor de gemeente Zoetermeer als een 
architectonisch toetsingskader voor de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit en de Stadsbouwmeester. Het is 
van belang dat het beeldkwaliteitsplan heldere kaders 
biedt voor de toekomstige ontwikkeling en voor de 
kwaliteit van de leefomgeving van de toekomstige  
bewoners. Bij dit segment woningen is het van belang 
dat het BKP voldoende flexibiliteit laat binnen de 
bebouwingsmogelijkheden. Tevens moet het dienen als 
inspiratiekader voor de nieuwe bewoners.

Het woningbouwprogramma is geheel in overleg met de 
ontwikkelaars vastgesteld en sluit nauw aan bij de vraag 
voor woningen in Zoetermeer. 

3.2 Algemene karakteristiek en 
programmaonderdelen
Het programma is globaal verdeeld in 65% 
grondgebonden woningen in verschillende prijsklassen en 
35% gestapelde woningbouw langs de Rokkeveenseweg 
dat tevens de entree van het nieuw woongebied 
aankondigt. De prijscategorieën en woningtypen kunnen 
afhankelijk van de markt eventueel worden bijgesteld.

Het plan voor de woningbouw is zodanig georiënteerd 
dat een groot gedeelte van de woningen een zuidoost, 
zuid of zuidwest georiënteerde tuin hebben.

Het centrale deel bestaat hoofdzakelijk uit 
grondgebonden woningen (2 woonlagen met kap) in 

3. stedenbouwkundig plan

een verkavelingsopzet die aansluit op de omliggende 
verkaveling van de Zeeheldenbuurt. Het terrein is één van 
de laatste locaties die als afronding van de woonwijk kan 
dienen. Het betreft een binnenstedelijke inpassing die 
goed ontsloten kan worden.

Er is gekozen voor een opzet op basis van een (klassiek) 
open bouwblok, waardoor een efficiënt gebruik 
van de openbare ruimte voor ontsluiting mogelijk 
wordt gemaakt. In het woondeel kunnen door 
middel van verbijzonderingen (maximaal 3 lagen) 
stedenbouwkundige accenten worden aangebracht. In de 
openbare ruimte is voldoende ruimte opgenomen om aan 
het begin en einde van de woonstraten parkeerkoffers te 
realiseren. Zodoende blijven de ruime woonstraten vrij 
van langsparkeren en is er meer ruimte voor een groene 
invulling met begeleiding van bomen.

Het oostelijk deel is onderdeel van een gebied met een 
meer gemêleerd karakter langs de Rokkeveenseweg. Op 
gronden ten noorden van het huidige kantoor worden 
appartementen gerealiseerd. Het noordelijke gebouw 
meet een hoogte van 15 meter, het zuidelijke 18 meter. 
Beide gebouwen vervullen een beeldbepalende functie 
voor het achterliggende woongebied.

3.3 Stedenbouwkundige structuur
De drager van de stedenbouwkundige structuur is 
een orthogonaal straten patroon dat getransponeerd 
is uit de aanliggende woonwijken in het westen en 
noorden van de ontwikkelocatie. De woonstraten en 
hoofdontsluitingsweg zijn noordoost naar zuidwest 
georiënteerd. De bouwblokken zijn alzijdig en vormen 
een gesloten bebouwingsstructuur. De gestapelde 
woningbouw aan de Rokkeveenseweg sluit aan op het 
bestaande kantoorgebouw en vormt de entree van de 
wijk.

Structuurplan 1968.

Aanliggende wijkstructuur.
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3.4 Openbare ruimte en groenzones
De openbare ruimte in de nieuwe woonwijk dient zoveel 
mogelijk op een groene manier te worden ingericht. De 
randen staan in verbinding met het park en versterken de 
landschappelijke kwaliteiten. De woonstraten krijgen een 
kwalitatieve groene inrichting. Zoveel mogelijk woningen 
kijken uit op een aangenaam groene openbare ruimte. 

In de openbare ruimte en groenstructuur van de 
wijk zijn verschillende deelgebieden te herkennen 
die de stedenbouwkundige opzet ondersteunen: 
Het entreegebied, de landschappelijke rand, groene 
woonstraten, de kade aan het water,  en het (geluidswal)
park met waterpartij. De deelgebieden worden in 
hoofdstuk 5 verder toegelicht en uitgewerkt.  

Spelen
De parkzone aan de zuidzijde met centraal gelegen 
waterpartij  is zeer geschikt om te recreëren voor oudere 
kinderen en volwassenen. In de te handhaven parkstrook, 
grenzend aan de westzijde van de locatie blijft de locatie 
van het bestaande speelveld gehandhaafd als speelplek 
voor jonge en oude kinderen. Deze heeft een gunstige 
ligging voor zowel de bestaande als de nieuwe wijk. 
Daarnaast zijn zowel in de woonstraten als op de 
kade locaties aangewezen met spelaanleidingen voor 
verschillende leeftijdscategorieën. Zie ook paragraaf 3.9.
 

LANDSCHAPPELIJKE RAND

GROENE 
WOONSTRATEN

KADE

ENTREE

PARK



copijn tuin- en landschapsarchitecten | de vries en verburg ontwikkeling bv | egm architecten13

buurtontsluiting

woonstraat

parkeerterrein

kade (auto te gast)

parkeervak

wandelpaden

auto te gast
te onderzoeken verbinding voor 
langzaam verkeer

3.5 Verkeersstructuur
De buurt wordt ontsloten via de Rokkeveenseweg. 
Deze weg wordt gezien als de buurtontsluiting. De 
groenstructuur accentueert deze functie. 

Tussen de bebouwing liggen de woonstraten, waarin 
verkeer duidelijk een minder prominent karakter heeft.
Parkeren is gesitueerd aan beide kopse kanten van 
de wegen waardoor auto’s zoveel mogelijk uit het 
straatbeeld geweerd worden. Container opstelplaatsen 
moeten worden meegenomen in het ontwerp. De 
pleinruimte aan het water aan de zuidzijde van de wijk 
heeft het karakter van een kade en is autoluw. Op de kade 
is de auto te gast. Er wordt geen aparte rijbaan aangelegd, 
de verkeersstromen worden niet van elkaar gescheiden.

Wandelpaden
De bestaande functie als wandelgebied blijft maximaal 
behouden. De wandelpaden liggen voornamelijk aan de 
overzijde van het water dat het plangebied omzoomd. 
Deze bestaande padenstructuur wordt geoptimaliseerd 
door de olifantenpaden om te vormen tot (halfverharde) 
voetpaden en ontbrekende verbindingen te realiseren. De 
bestaande bruggen naar de omliggende wijken blijven 
gehandhaafd. Twee nieuwe voetgangersbruggen sluiten 
direct aan op de kade en verbinden de parkzone met de 
nieuwe woonwijk. 

Bij de verdere uitwerking van het plan zal onderzocht 
worden of een langzaam verkeer verbinding in het zuiden 
wenselijk en / of haalbaar is. 
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3.6 Bomen en beplantingen
Het karakter van het openbaar groen sluit zoveel mogelijk 
aan op het bestaande groene landschappelijke karakter 
van het plangebied. De beplanting in de zuidelijke 
parkzone en in de landschappelijke rand bestaat uit 
solitaire bomen en boomgroepen in gras. Het type 
beplanting en de toegepaste soorten refereren naar de 
landschappelijke kwaliteiten die ook nu in het gebied 
aanwezig zijn, zoals wilg, els, en populier. Daarmee blijft 
het huidige kenmerkende landschappelijke karakter 
behouden. 

De entree krijgt een eigen karakter door het toepassen 
van bijzondere soorten met een bloei en / of blad accent. 
In de woonstraten zal een ander type beplanting worden 
toegepast, wat bijdraagt aan de herkenbaarheid van de 
woonstraten. Elke straat krijgt een eigen boomsoort die 
staat in onderbegroeiing. De bomen zijn qua grootte 
en eigenschappen afgestemd op de bouwhoogte en de 
profielbreedte van de straat. 

De voortuinen van de woningen worden voorzien van 
een beukenhaag. Daar waar de zij- en / of achterzijde van 
de kavels aan openbaar gebied grenzen komt een lage 
stenen muur met daarop een groene erfafscheiding.

De kade wordt verder vergroend door toepassing van 
vaste planten borders met daarin beeldbepalende bomen.

De parkzone in het zuiden wordt gekenmerkt door 
een afwisseling van boomgroepen en solitairen met 
daaronder heestergroepen in ruig gras. De oevers langs 
het water worden natuurlijke rietoevers voor een zo 
natuurlijk mogelijk karakter. 

De eisen en richtlijnen zijn per deelgebied verder 
uitgewerkt in hoofdstuk 5 van dit beeldkwaliteitsplan.

1e grootte

2e grootte

3e grootte

locatie bomen indicatief

soort nader te bepalen volgens richtlijnen hoofdstuk 5

Rietoevers

Struikgewas

Beukenhaag
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afschot HWA, locatie indicatief

3.7 Waterplan
Water vormt een belangrijk onderdeel van het plan. 
Voor het te ontwikkelen gebied ligt er een opgave wat 
betreft watercompensatie. Deze opgave gaat uit van 
een compensatie tussen de 5 en 7,5 % van het verharde 
oppervlak. 

In het stedenbouwkundige plan betreft de hoeveelheid 
verhard oppervlak circa 3.2 hectare. De watercompensatie 
ligt hiermee tussen de 1600 en 2430m2. In het huidige 
stedenbouwkundige plan is een wateroppervlak van 
3450m2 vormgegeven, waarmee ruim wordt voldaan aan 
de opgave betreffende de watercompensatie. 

De grote waterpartij is echter niet alleen gerealiseerd 
vanuit de wateropgave, maar biedt letterlijk ruimte en is 
beeldbepalend voor de wijk: vanuit alle straten is er zicht 
op de waterpartij met de zuidelijke parkstrook als groen 
decor. 

De afwatering vanuit de woonwijken dient het 
schema hiernaast te volgen. Afschot is gericht op de 
dichtstbijzijnde watergang. 

Ten behoeve van de doorstroming is de waterpartij aan 
de westzijde verbonden met de watergang langs de Jan 
Steenlaan.
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3.8 Ondergrondse infrastructuur
De richtlijnen voor kabels en leidingen komen voort uit 
de BIOR 2015 van de gemeente Zoetermeer. Ook de BIOR 
2012 is geraadpleegd, daar deze een meer compleet beeld 
geeft van de gestelde richtlijnen. Zo is bijgevoegde ruimte 
reservering in doorsnede wel in de BIOR 2012 opgenomen 
maar is deze in de BIOR 2015 vervallen. 

Het volgende is van directe invloed op het ontwerp:
•	 Geen parkeren of rijbaan boven K&L, tenzij de 

verharding erboven uitneembaar is.
•	 Minimale afstand boom tot K&L: 1,5 meter.

Boven de kabels en leidingen zijn (half)verharding, 
bodembedekker of vaste planten toegestaan. 

Voor de woonstraten betekend dit dat er langs de erfgrens 
aan weerszijde van de straat een zone van 2,00 meter 
gereserveerd is voor kabels en leidingen (K&L). Omdat het 
uitgangspunt voor deze wijk gasloos is, wordt deze zone 
versmald naar 1,50 meter, dit komt ten gunste van het 
groen in de wijk. 

De rijbaan heeft een minimale breedte van 4,80 meter. 
De overige 2,70 meter zal zoveel mogelijk worden ingezet 
om het groene karakter van de straten te realiseren. De 
afbeeldingen hiernaast geven de principe doorsnede en 
de ruimte reservering vanuit de BIOR weer, die leidend zijn 
voor de verdere uitwerking van de profielen in Hoofdstuk 5.

Ruimte reservering ondergrondse infrastructuur (BIOR, 2012), minimale afstand vanaf K&L tot boom is 1,50 meter.

2.502.50

K&L K&L

1.50 1.504.80
rijbaan

2.70
vrije ruimte

1.801.80

11.10

:Datum

Bladnummer :

Schaal
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:

:

Gageldijk 4F |  3566 ME Utrecht | Tel. 030-2644333 | info@copijn.nl

Projectnaam
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Principe doorsnede woonstraat met ruimte gereserveerd voor K&L en minimale wegbreedte.
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3.9 Speelplekken

Binnen het plangebied zijn er diverse potentiële locaties 
voor spelen en spelaanleiding. De belangrijkste locatie 
hierbij is het speelveld in het noorden van het plangebied. 

Aan de noordzijde van de centrale waterpartij zijn 
in de groenstrook tussen de weg en het water een 
aantal locaties waar speelplekken of spelaanleidingen 
gerealiseerd kunnen worden. 

Ook binnen de woonstraten is er in de groenstructuur een 
mogelijkheid tot het realiseren van spelaanleiding. 

De gegeven locaties zijn, buiten het speelveld, puur 
indicatief. 

Toegepaste speeltoestellen dienen van een natuurlijk 
materiaal te zijn met terughoudend kleurgebruik. De 
keuze voor type speeltoestel / spelaanleiding dient 
in samenspraak met toekomstige bewoners nader te 
worden bepaald. 

spelaanleiding kinderen

spelaanleiding jeugd

speelveld; alle doelgroepen 

(kinderen, jeugd, jongeren)
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spelen en spelaanleidingen
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4.1 Inleiding 
De opzet van het Beeldkwaliteitsplan is het realiseren van 
een toetsingskader voor gemeente en een leidraad voor 
de uitwerkend architecten. In de toetskaart in hoofdstuk 
4.4 is een zorgvuldige en concrete uitwerking gegeven 
van de toetskaders. Het toetsingskader is onderverdeeld 
in relevante rubrieken en leidt tot meetbare 
randvoorwaarden.

“Eigen identiteit met uitstraling.”
Om het gebied een nieuw elan te geven is gekozen om 
bij de nieuwbouw uit te gaan van een herkenbare eigen 
identiteit waarmee toekomstige bewoners zich kunnen 
identificeren, die daarnaast qua uitstraling impact 
heeft op de omgeving. Daarbij putten we uit de rijke 
Nederlandse woningbouwhistorie, met de nadruk op de 
jaren ’30.  

Typologie
Het plangebied bevat grondgebonden woningen en 
appartementengebouwen. Er zijn in aanleg twee soorten 
grondgebonden woningen: rijwoningen en twee-onder-
een-kapwoningen. Er zijn een aantal uitgangspunten 
van toepassing op alle woongebouwen. Daarnaast 
worden er per type woongebouw een aantal zaken nader 
gespecificeerd. Dit is terug te vinden in de toetskaart in 
hoofdstuk 4.4. Zie de tekening op de volgende pagina.

4. beeldkwaliteit bebouwing toetsingcriteria

Overzicht van de ontwikkellocatie naast Nutricia.
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Gewenste jaren ‘30 uitstraling.

4.2 Beoogde architectuurstijl 
Aandacht voor detail en het materiaalgebruik vormen 
wezenlijke elementen in de beoogde architectuurstijl. 
Daarbij putten we uit de rijke Nederlandse 
woningbouwhistorie, met de nadruk op de jaren ’30.  
Architectuur uit deze periode kenmerkt zich door de 
aandacht voor de architectonische uitwerking van 
bouwkundige elementen. Hoogwaardige oplossingen 
voor elementen zoals gevelmetselwerk, spekbanden, 
raamdorpels, dakgoten en -randen geven de woningen 
een rijkheid in de architectuur en afleesbare schaal die 
voor dit project het ambitieniveau bepalen. 
Daarnaast is de herkenbaarheid van de individuele 
woning in een woningblok als samenhangend 
architectonisch geheel wezenlijk voor de gewenste 
kwaliteit. In de volgende hoofdstukken worden de 
uitgangspunten concreet gemaakt.  
 
De daken en kapvormen leveren een belangrijke bijdrage 
aan de architectuur. De grondgebonden woningen 
worden voorzien van langskappen en met dwarskappen 
worden op specifieke posities accenten toegevoegd.
Voor het gehele plangebied worden uniforme 
ongeglazuurde antracietkleurige dakpannen 
voorgeschreven. Met deze kleurkeuze wordt voorkomen 
dat PV-panelen storende onderbrekingen vormen in het 
dakvlak. De dakhelling ligt tussen de 35-55 graden om de 
beoogde jaren ‘30 stijl te kunnen realiseren. 
De dakhelling voor dwarskappen is circa 60 graden.

Ambitieniveau straatgevels.

Dakgoten vormen een belangrijk deel van de beoogde 
architectuur. De dakgoten zijn afgetimmerd met een 
voldoende ruime overstek van minimaal 50 centimeter 
en met een expressieve profilering in dezelfde kleur als de 
kozijnen.  

Toevoegingen in de vorm van erkers, erker-
balkoncombinaties, serres, waranda’s,  en luifels zijn voor 
alle onderscheiden woningtypen noodzakelijk om het 
beoogde rijke jaren dertig beeld waar te maken.
In de toetskaart staat per bouwblok aangegeven hoeveel 
bijzonderheden hierbij noodzakelijk zijn.

Ventilatiekanalen en rookgasafvoeren dienen zoveel 
mogelijk gecombineerd en geconcentreerd te worden,  
tevens op te nemen in gemetselde schoorstenen en uit 
het zicht of op het achterdakvlak te plaatsen.
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Rijwoningen vormen een ensemble. Accenten bij hoekwoningen.

Plastiek in het metselwerk draagt bij aan de gewenste beeldkwaliteit.Principe voordeur erker en luifel.
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4.3 Beoogd materiaalgebruik 
Gevels worden hoofdzakelijk uitgevoerd in metselwerk 
van genuanceerde steen met een warme aardetint in een 
handvorm steen. In relatie tot de omliggende bebouwing 
loopt het keuzepalet van geel-bruin tot bruin-rood. 
Verbijzonderingen in het metselverband of in de plastiek 
worden aangemoedigd. Metselwerk wordt uitgevoerd 
met een terugliggende voeg.

Als secundaire afwerking kan bij uitzondering gekozen 
worden voor houten delen of stucwerk. Van de 
straatgevel(s) wordt maximaal 20% afgewerkt met een 
ander materiaal dan metselwerk ter ondersteuning van 
de herkenbaarheid van de jaren ‘30 stijl. Gevelbekleding 
die uit platen of panelen bestaat is niet toegestaan. 
Stucwerk en geprofileerde betimmeringen zijn wel 
toegestaan

Gevelopeningen
Kozijnen en draaiende delen zijn wit of crèmekleurig, 
met een profilering die vergelijkbaar is met een op 
gebruikelijke wijze gedetailleerd houten kozijn met een 
robuuste maatvoering. Glasroeden in het dubbel glas 
passen niet in het gewenste beeld.  

De entreepartij wordt geaccentueerd door 
verbijzondering van het metselwerk, een kader en/of een 
luifel. Voordeuren worden uitgevoerd in een uniforme 
dekkende ingetogen kleur en zijn voorzien van een 
glasopening.

Kopgevels grenzend aan de openbare ruimte zijn van 
invloed op de beeldkwaliteit en dienen representatief 
uitgewerkt te worden. Deze kopgevels hebben meerdere 
gevelopeningen, waarvan tenminste één op de begane 
grond.

De entree van de woning is aan de voorgevel 
gepositioneerd. Bij alle kop- en eindwoningen is het 
mogelijk om de entree in de zijgevel te plaatsen.  Dit geldt 
ook voor de 2-kappers.

Indicatief kleurenpalet metselwerk.

Speklagen door reliëf in metselwerk. 
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Expressieve dakranden. Erkers dragen bij aan de expressie van het geheel.

Ritmiek en symetrie in de gevelwand.

Voorbeeld 2 kapper. Expressieve eindwoningen.
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4.4 Toetskaart
De woningen zijn verdeeld over drie hoofdgebieden:  
Groene woonstraten, Kade en Entree, met elke een eigen 
bebouwingstype, respectievelijk Straat wonen, Kade 
wonen en Stadswonen. Het overzicht op deze pagina 
geeft weer hoe de bebouwingstypen over het plangebied 
zijn verdeeld. 
De toetskaart is zo opgesteld dat de verschillende 
woongebieden apart aan de orde komen. Het deelgebied 
Straat wonen is onderverdeeld in drie deelgebieden. De 
deelgebieden zoals aangegeven op dit pagina komen 
overeen met de Toetskaart, afbeelding 4. 

Stads wonen betreft het entree gebied van de wijk aan 
de Rokkeveenseweg. Hier zijn appartementengebouwen 
geprojecteerd met een maximale bebouwingshoogte 
volgens het bestemmingsplan. Een nadere beschrijving is 
terug te vinden in hoofdstuk 4.5. 

Straat wonen heeft betrekking op wonen in en aan de 
Groene woonstraten. Deze straten liggen in en aan de 
randen van het plangebied. Binnen dit bebouwingstype 
worden drie subtypes onderscheiden, zoals beschreven in 
de hoofdstukken 4.6 tot en met 4.8 

Kade wonen betreft specifieke bouwblokken die een 
directe relatie hebben met de kade in het landschapsplan 
wat gesitueerd is aan de zuidwest kant van het gebied. 
In hoofdstuk 4.9 worden de kadewoningen verder 
beschreven.
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Straat wonen 2

Straat
wonen 1
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wonen 3

Stads
wonen

Kade  wonen

Straat
wonen 2

Overzicht verdeling bebouwingstypen over het plangebied.

ENTREE

groene woonstraten

kade

park

landschappelijke rand
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gebied straat wonen 1  straat wonen 2 straat wonen 3 kade wonen stads wonen
zijstraten met rijenwoningen buurtontsluitingsstraat zijstraten met 2 kappers kadegebied entreegebied

Beeldkwaliteitscriteria
VOLUME EN POSITIE BOUWBLOKKEN
woningtypen rijenwoningen rijenwoningen 2 onder 1 kap rijenwoningen gestapelde woningen
bouwblokkken t.o.v. elkaar/straat per straatwand 2 bouwblokken. bouwblokken zijn identiek  alle 2‐kappers zijn symmetrisch per 2 woningen; bouwblokken zijn identiek

bouwblokken aan beide zijden van een straat qua vorm en accenten in de straatwand met de 4 2‐kappers geldt: qua vorm en accenten
zijn (spiegelbeeldig) gelijk qua vorm/accenten eindblokken hebben een dwarskap, 

tussenblokken een langskap
(NB: woningaantal kan 1 verschillen) zie de figuren met combinaties op pag. 33 en 34

hoofdvorm bouwblok als geheel bouwblok is symmetrisch bouwblok is symmetrisch
bouwblok

hoofdvorm 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 rechthoekige bouwblokken
ten noorden en zuiden van de entreeweg
hoogte: 4 bouwlagen (max. 12 m)

accenten/verbijzonderingen voorgevel van woning met dwarskap voorgevel van woning met dwarskap voorgevel van woning met dwarskap hoogte‐accent op kop bouwblokken bij 
ca 60 cm voor rooilijn ca 60 cm voor rooilijn ca 60 cm voor rooilijn entreeweg: hoogte blok noord en zuid

resp. 5 en 6 bouwlagen (max. 15m en max. 18m)
kapvorm

hoofdvorm langskappen langskappen langskappen langskappen geen kap maar plat dak
accenten/verbijzonderingen dwarskap op eindwoningen van de straat dwarskap op eindwoningen  max. 1 dwarskap per blok dwarskap op woningen naast eindwoning 
dakhelling /hoogte langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr.

dwarskap: min. 60 cm hoger dan de langskappen
positie op kavel / rooilijn bouwen in rooilijn,  bouwen in rooilijn,  bouwen in rooilijn bouwen in rooilijn binnen bebouwingsvlak 

rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 1,8 m van voorerfgrens stedenbouwkundig plan
orientatie / entree bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel hoofdentrees aan noordelijke ontsluitingsweg

bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk
ARCHITECTONISCHE UITWERKING
architectuurstijl  jaren '30 jaren '30 jaren '30 jaren '30 jaren '20 of  jaren '30
materialisatie en detaillering de bouwblokken vormen per straat een bouwblokken zijn identiek qua bouwblokken zijn identiek qua materialisatie en detaibouwblokken vormen een ensemble met 
bouwblokkken t.o.v. elkaar/straat ensemble: bouwblokken in 1 straat zijn gelijk materialisatie en detaillering samenhangende architectonische uitwerking

qua materialisatie en detaillering. de gevels van de bouwblokken verschillen
de 3 straten verschillen onderling in beperkte mate per blok onderling in beperkte mate
qua materialisatie en detaillering van de gevel qua materialisatie (kleur metselwerk)
(kleur metselwerk) of zijn allemaal gelijk of zijn alle twee gelijk

materialisatie gevels en kappen
gevels baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet

geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden
accenten/verbijzonderingen gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander 

materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur
geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen

kappen keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet
detaillering /verbijzonderingen

kopgevels grenzend aan representatief met straatgevelkwaliteit representatief, met minimaal 2 gevelopeningen  representatief met straatgevelkwaliteit representatief met straatgevelkwaliteit
openbaar gebied met minimaal 2 gevelopeningen, waarvan tenminste 1 op begane grond met minimaal 2 gevelopeningen, met minimaal 2 gevelopeningen,

waarvan tenminste 1 op begane grond waarvan tenminste 1 op begane grond waarvan tenminste 1 op begane grond
erkers, serres meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl
entree, luifels, deuren behorende elementen, minimaal 2 ‐ maximaal 3 behorende elementen, aantal = 2 behorende elementen, minimaal 1 behorende elementen, aantal = 2
plasticiteit metselwerk, voegwerk, 

speklagen zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden toepassen horizontale betonbanden
dakoverstek, dakranden, dakgoten overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm
architectonische geleding horizontale geleding met verticale accenten
gevelopeningen
balkons, terrassen, galerijen opnemen als onderdeel van de bouwmassa,

geen aan gevel vrijhangende betonplaat met hek
aan‐/bijgebouwen (berging,garage) uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en
grenzend aan openbaar gebied architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume
dakopbouwen dakopbouwen t.b.v. installaties, e.d. niet zicht‐

baar vanaf straat maar opgenomen in ontwerp
erfafscheidingen

openbaar gebied <‐> voortuin beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm steens muur, in overeenstemming met architectuur
openbaar gebied <‐> zijtuin metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm)
openbaar gebied <‐> achtertuin met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur

(max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m)
aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend

achtertuin <‐> achtertuin vrij invulbaar vrij invulbaar vrij invulbaar vrij invulbaar
nutsgebouwen metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  t.b.v. de wooncomplex: opnemen in hoofdvolume

Afbeelding 4  Toetskaart
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4.5 Stads wonen
De toegang van het gebied wordt begeleid door twee 
appartementengebouwen aan de westzijde van de 
Rokkeveenseweg. Deze gebouwen, met een hoogte 
tussen 12 en 18 meter, staan aan weerszijden van de 
ontsluitingsweg.
De gebouwen vormen een ensemble met een 
samenhangende architectonische uitwerking. Deze 
uitwerking is representatief voor het plangebied en 
verwijst, net als de grondgebonden woningen, naar 
de architectuur van de jaren ’30. De gevels hebben een 
horizontale geleding met metselwerk als hoofdafwerking. 
De gevelindeling kenmerkt zich door lange doorlopende 
lijnen en grote raampartijen met een onderverdeling 
in het glas. De horizontale metselwerkstroken worden 
aan de boven- en onderzijde afgemaakt met horizontale 
betonbanden.
De twee blokken bestaan uit twee hoofdvolumes. Deze 
dienen qua vorm gelijk te zijn, de kleurstelling van het 
metselwerk dient per blok in tint te verschillen. De entrees 
van de appartementen krijgen een hoogte accent van 
minimaal een verdieping, in de vorm van een toren. 

Buitenruimtes worden vormgegeven als onderdeel van 
de bouwmassa. Het is expliciet niet de bedoeling dat 
balkons, terrassen en galerijen worden uitgevoerd als 
aan de gevel hangende betonplaten met stalen hekwerk.  
Parkeermogelijkheden worden deels onder het gebouw 
ondergebracht  om de fysieke parkeerdruk op het 
maaiveld te beperken. Hierdoor loopt het groen letterlijk 
om de gebouwen heen. 
De begane grond van de twee gebouwen zal deels 
bestaan uit (collectieve) bergingen. De behandeling van 
de gevelvlakken dient een directe architectonisch relatie 
te hebben met de boven- en naastliggende gevelvlakken 
van de woningen. De wijze waarop de gebouwen in het 
maaiveld staan, de relatie met de openbare ruimte en 
de ontsluitingen dienen de nodige aandacht te krijgen. 

De hoofdeentrees van beide blokken liggen aan de 
ontsluitingsweg. Als bezoeker of bewoner passeer je de 
hoofdentrees voordat je het aangewezen parkeerterrein 
op gaat. Zodoende is het voor iedereen duidelijk hoe de 
gebouwen zich manifesteren in de (openbare) ruimte.
De terreinen rondom de appartementen worden 
zorgvuldig ingericht met een tuin-achtige uitstraling. De 
inpassing van parkeerplaatsen vraagt hierbij bijzondere 
aandacht. Deze dienen zowel vanuit de appartementen 
als vanuit de openbare ruimte een representatief en groen 
karakter te hebben.  
Enkele woningen zijn gelegen op de begane grond. 
De bijbehorende tuinen zijn deels in de massa 
opgenomen en steken niet meer dan 3 meter door het 
bovenliggende gevelvlak. Deze tuinen liggen op het 
maaiveld en krijgen een natuurlijke overgang met het 
openbaar groen. Extra aandacht wordt gevraagd voor 
de woonkwaliteit op de begane grond, met name in de 
nabijheid van parkeerplaatsen.

Grootschalige en zichtbare installaties op het platte dak 
van de appartementengebouwen dienen gecombineerd 
en geconcentreerd te worden en te worden afgeschermd 
middels een vormgegeven omkadering consistent met de 
jaren dertig architectuur. 

Stads wonen.

Situatie op maaiveld.

<             entrees           >

bergingen
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waterleiding

Voorbeeld Tuinen op maaiveld.
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Impressie Stads wonen.

Gevelwand langs de Rokkeveenseweg.

gebied straat wonen 1  straat wonen 2 straat wonen 3 kade wonen stads wonen
zijstraten met rijenwoningen buurtontsluitingsstraat zijstraten met 2 kappers kadegebied entreegebied

Beeldkwaliteitscriteria
VOLUME EN POSITIE BOUWBLOKKEN
woningtypen rijenwoningen rijenwoningen 2 onder 1 kap rijenwoningen gestapelde woningen
bouwblokkken t.o.v. elkaar/straat per straatwand 2 bouwblokken. bouwblokken zijn identiek  alle 2‐kappers zijn symmetrisch per 2 woningen; bouwblokken zijn identiek

bouwblokken aan beide zijden van een straat qua vorm en accenten in de straatwand met de 4 2‐kappers geldt: qua vorm en accenten
zijn (spiegelbeeldig) gelijk qua vorm/accenten eindblokken hebben een dwarskap, 

tussenblokken een langskap
(NB: woningaantal kan 1 verschillen) zie de figuren met combinaties op pag. 33 en 34

hoofdvorm bouwblok als geheel bouwblok is symmetrisch bouwblok is symmetrisch
bouwblok

hoofdvorm 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 rechthoekige bouwblokken
ten noorden en zuiden van de entreeweg
hoogte: 4 bouwlagen (max. 12 m)

accenten/verbijzonderingen voorgevel van woning met dwarskap voorgevel van woning met dwarskap voorgevel van woning met dwarskap hoogte‐accent op kop bouwblokken bij 
ca 60 cm voor rooilijn ca 60 cm voor rooilijn ca 60 cm voor rooilijn entreeweg: hoogte blok noord en zuid

resp. 5 en 6 bouwlagen (max. 15m en max. 18m)
kapvorm

hoofdvorm langskappen langskappen langskappen langskappen geen kap maar plat dak
accenten/verbijzonderingen dwarskap op eindwoningen van de straat dwarskap op eindwoningen  max. 1 dwarskap per blok dwarskap op woningen naast eindwoning 
dakhelling /hoogte langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr.

dwarskap: min. 60 cm hoger dan de langskappen
positie op kavel / rooilijn bouwen in rooilijn,  bouwen in rooilijn,  bouwen in rooilijn bouwen in rooilijn binnen bebouwingsvlak 

rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 1,8 m van voorerfgrens stedenbouwkundig plan
orientatie / entree bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel hoofdentrees aan noordelijke ontsluitingsweg

bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk
ARCHITECTONISCHE UITWERKING
architectuurstijl  jaren '30 jaren '30 jaren '30 jaren '30 jaren '20 of  jaren '30
materialisatie en detaillering de bouwblokken vormen per straat een bouwblokken zijn identiek qua bouwblokken zijn identiek qua materialisatie en detaibouwblokken vormen een ensemble met 
bouwblokkken t.o.v. elkaar/straat ensemble: bouwblokken in 1 straat zijn gelijk materialisatie en detaillering samenhangende architectonische uitwerking

qua materialisatie en detaillering. de gevels van de bouwblokken verschillen
de 3 straten verschillen onderling in beperkte mate per blok onderling in beperkte mate
qua materialisatie en detaillering van de gevel qua materialisatie (kleur metselwerk)
(kleur metselwerk) of zijn allemaal gelijk of zijn alle twee gelijk

materialisatie gevels en kappen
gevels baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet

geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden
accenten/verbijzonderingen gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander 

materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur
geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen

kappen keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet
detaillering /verbijzonderingen

kopgevels grenzend aan representatief met straatgevelkwaliteit representatief, met minimaal 2 gevelopeningen  representatief met straatgevelkwaliteit representatief met straatgevelkwaliteit
openbaar gebied met minimaal 2 gevelopeningen, waarvan tenminste 1 op begane grond met minimaal 2 gevelopeningen, met minimaal 2 gevelopeningen,

waarvan tenminste 1 op begane grond waarvan tenminste 1 op begane grond waarvan tenminste 1 op begane grond
erkers, serres meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl
entree, luifels, deuren behorende elementen, minimaal 2 ‐ maximaal 3 behorende elementen, aantal = 2 behorende elementen, minimaal 1 behorende elementen, aantal = 2
plasticiteit metselwerk, voegwerk, 

speklagen zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden toepassen horizontale betonbanden
dakoverstek, dakranden, dakgoten overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm
architectonische geleding horizontale geleding met verticale accenten
gevelopeningen
balkons, terrassen, galerijen opnemen als onderdeel van de bouwmassa,

geen aan gevel vrijhangende betonplaat met hek
aan‐/bijgebouwen (berging,garage) uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en
grenzend aan openbaar gebied architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume
dakopbouwen dakopbouwen t.b.v. installaties, e.d. niet zicht‐

baar vanaf straat maar opgenomen in ontwerp
erfafscheidingen

openbaar gebied <‐> voortuin beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm steens muur, in overeenstemming met architectuur
openbaar gebied <‐> zijtuin metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm)
openbaar gebied <‐> achtertuin met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur

(max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m)
aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend

achtertuin <‐> achtertuin vrij invulbaar vrij invulbaar vrij invulbaar vrij invulbaar
nutsgebouwen metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  t.b.v. de wooncomplex: opnemen in hoofdvolume

gebied straat wonen 1  straat wonen 2 straat wonen 3 kade wonen stads wonen
zijstraten met rijenwoningen buurtontsluitingsstraat zijstraten met 2 kappers kadegebied entreegebied

Beeldkwaliteitscriteria
VOLUME EN POSITIE BOUWBLOKKEN
woningtypen rijenwoningen rijenwoningen 2 onder 1 kap rijenwoningen gestapelde woningen
bouwblokkken t.o.v. elkaar/straat per straatwand 2 bouwblokken. bouwblokken zijn identiek  alle 2‐kappers zijn symmetrisch per 2 woningen; bouwblokken zijn identiek

bouwblokken aan beide zijden van een straat qua vorm en accenten in de straatwand met de 4 2‐kappers geldt: qua vorm en accenten
zijn (spiegelbeeldig) gelijk qua vorm/accenten eindblokken hebben een dwarskap, 

tussenblokken een langskap
(NB: woningaantal kan 1 verschillen) zie de figuren met combinaties op pag. 33 en 34

hoofdvorm bouwblok als geheel bouwblok is symmetrisch bouwblok is symmetrisch
bouwblok

hoofdvorm 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 rechthoekige bouwblokken
ten noorden en zuiden van de entreeweg
hoogte: 4 bouwlagen (max. 12 m)

accenten/verbijzonderingen voorgevel van woning met dwarskap voorgevel van woning met dwarskap voorgevel van woning met dwarskap hoogte‐accent op kop bouwblokken bij 
ca 60 cm voor rooilijn ca 60 cm voor rooilijn ca 60 cm voor rooilijn entreeweg: hoogte blok noord en zuid

resp. 5 en 6 bouwlagen (max. 15m en max. 18m)
kapvorm

hoofdvorm langskappen langskappen langskappen langskappen geen kap maar plat dak
accenten/verbijzonderingen dwarskap op eindwoningen van de straat dwarskap op eindwoningen  max. 1 dwarskap per blok dwarskap op woningen naast eindwoning 
dakhelling /hoogte langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr.

dwarskap: min. 60 cm hoger dan de langskappen
positie op kavel / rooilijn bouwen in rooilijn,  bouwen in rooilijn,  bouwen in rooilijn bouwen in rooilijn binnen bebouwingsvlak 

rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 1,8 m van voorerfgrens stedenbouwkundig plan
orientatie / entree bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel hoofdentrees aan noordelijke ontsluitingsweg

bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk
ARCHITECTONISCHE UITWERKING
architectuurstijl  jaren '30 jaren '30 jaren '30 jaren '30 jaren '20 of  jaren '30
materialisatie en detaillering de bouwblokken vormen per straat een bouwblokken zijn identiek qua bouwblokken zijn identiek qua materialisatie en detaibouwblokken vormen een ensemble met 
bouwblokkken t.o.v. elkaar/straat ensemble: bouwblokken in 1 straat zijn gelijk materialisatie en detaillering samenhangende architectonische uitwerking

qua materialisatie en detaillering. de gevels van de bouwblokken verschillen
de 3 straten verschillen onderling in beperkte mate per blok onderling in beperkte mate
qua materialisatie en detaillering van de gevel qua materialisatie (kleur metselwerk)
(kleur metselwerk) of zijn allemaal gelijk of zijn alle twee gelijk

materialisatie gevels en kappen
gevels baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet

geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden
accenten/verbijzonderingen gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander 

materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur
geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen

kappen keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet
detaillering /verbijzonderingen

kopgevels grenzend aan representatief met straatgevelkwaliteit representatief, met minimaal 2 gevelopeningen  representatief met straatgevelkwaliteit representatief met straatgevelkwaliteit
openbaar gebied met minimaal 2 gevelopeningen, waarvan tenminste 1 op begane grond met minimaal 2 gevelopeningen, met minimaal 2 gevelopeningen,

waarvan tenminste 1 op begane grond waarvan tenminste 1 op begane grond waarvan tenminste 1 op begane grond
erkers, serres meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl
entree, luifels, deuren behorende elementen, minimaal 2 ‐ maximaal 3 behorende elementen, aantal = 2 behorende elementen, minimaal 1 behorende elementen, aantal = 2
plasticiteit metselwerk, voegwerk, 

speklagen zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden toepassen horizontale betonbanden
dakoverstek, dakranden, dakgoten overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm
architectonische geleding horizontale geleding met verticale accenten
gevelopeningen
balkons, terrassen, galerijen opnemen als onderdeel van de bouwmassa,

geen aan gevel vrijhangende betonplaat met hek
aan‐/bijgebouwen (berging,garage) uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en
grenzend aan openbaar gebied architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume
dakopbouwen dakopbouwen t.b.v. installaties, e.d. niet zicht‐

baar vanaf straat maar opgenomen in ontwerp
erfafscheidingen

openbaar gebied <‐> voortuin beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm steens muur, in overeenstemming met architectuur
openbaar gebied <‐> zijtuin metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm)
openbaar gebied <‐> achtertuin met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur

(max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m)
aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend

achtertuin <‐> achtertuin vrij invulbaar vrij invulbaar vrij invulbaar vrij invulbaar
nutsgebouwen metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  t.b.v. de wooncomplex: opnemen in hoofdvolume
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Straat wonen type 1 - Principe gevelwand.

4.6 Straat wonen type 1
De grondgebonden woningen van Straat wonen type 
1 liggen midden in het plangebied.  Elk straat is over 
het hart van de weg symmetrisch voor wat betreft de 
bebouwing.  

Elke straat heeft dezelfde uitstraling. De architectonische 
eenheid wordt door de gehele straat gevormd. De 
architectonisch eenheid is terug te vinden in materiaal- 
en kleurgebruik, detaillering e.d.  
De woningen in een straat zijn familie van elkaar.  Elke 
straat krijgt dezelfde bouwvolumes. De (kleine) variatie 
in kleur van de baksteen zorgt ervoor dat elke straat zijn 
eigen herkenbaarheid krijgt.

De kopwoningen aan het einde van de straten krijgen 
altijd een dwarskap over de volle diepte van het bouwblok. 
Extra dwarskappen zijn niet toegestaan in de gevelwand.
 
De bouwblokken kunnen op verschillende wijze reageren 
op de openbare ruimte. De rooilijn ligt altijd 2,50 meter 
terug van de kavelgrens. Hierdoor ontstaan voortuinen 
aan beide kanten van de straat. 

De straten hebben per straatzijde twee bouwblokken 
welke samen de straatwanden bepalen. Alle woonstraten 
zijn identiek wat betreft straatwand. De kleur van 
het metselwerk kan per straat verschillen binnen het 
kleurenpalet, zie paragraph 4.3. Een minimale variatie in 
de gevelwanden en invulling hiervan draagt bij aan de 
herkenbaarheid van de woonomgeving.
 
De garages en/of bijgebouwen op het einde van de 
individuele blokken dienen te allen tijde te worden 
opgenomen in de architectuurstijl van het hoofdvolume. 

Straat wonen type 1.
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Impressie Straat wonen type 1.

gebied straat wonen 1  straat wonen 2 straat wonen 3 kade wonen stads wonen
zijstraten met rijenwoningen buurtontsluitingsstraat zijstraten met 2 kappers kadegebied entreegebied

Beeldkwaliteitscriteria
VOLUME EN POSITIE BOUWBLOKKEN
woningtypen rijenwoningen rijenwoningen 2 onder 1 kap rijenwoningen gestapelde woningen
bouwblokkken t.o.v. elkaar/straat per straatwand 2 bouwblokken. bouwblokken zijn identiek  alle 2‐kappers zijn symmetrisch per 2 woningen; bouwblokken zijn identiek

bouwblokken aan beide zijden van een straat qua vorm en accenten in de straatwand met de 4 2‐kappers geldt: qua vorm en accenten
zijn (spiegelbeeldig) gelijk qua vorm/accenten eindblokken hebben een dwarskap, 

tussenblokken een langskap
(NB: woningaantal kan 1 verschillen) zie de figuren met combinaties op pag. 33 en 34

hoofdvorm bouwblok als geheel bouwblok is symmetrisch bouwblok is symmetrisch
bouwblok

hoofdvorm 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 rechthoekige bouwblokken
ten noorden en zuiden van de entreeweg
hoogte: 4 bouwlagen (max. 12 m)

accenten/verbijzonderingen voorgevel van woning met dwarskap voorgevel van woning met dwarskap voorgevel van woning met dwarskap hoogte‐accent op kop bouwblokken bij 
ca 60 cm voor rooilijn ca 60 cm voor rooilijn ca 60 cm voor rooilijn entreeweg: hoogte blok noord en zuid

resp. 5 en 6 bouwlagen (max. 15m en max. 18m)
kapvorm

hoofdvorm langskappen langskappen langskappen langskappen geen kap maar plat dak
accenten/verbijzonderingen dwarskap op eindwoningen van de straat dwarskap op eindwoningen  max. 1 dwarskap per blok dwarskap op woningen naast eindwoning 
dakhelling /hoogte langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr.

dwarskap: min. 60 cm hoger dan de langskappen
positie op kavel / rooilijn bouwen in rooilijn,  bouwen in rooilijn,  bouwen in rooilijn bouwen in rooilijn binnen bebouwingsvlak 

rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 1,8 m van voorerfgrens stedenbouwkundig plan
orientatie / entree bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel hoofdentrees aan noordelijke ontsluitingsweg

bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk
ARCHITECTONISCHE UITWERKING
architectuurstijl  jaren '30 jaren '30 jaren '30 jaren '30 jaren '20 of  jaren '30
materialisatie en detaillering de bouwblokken vormen per straat een bouwblokken zijn identiek qua bouwblokken zijn identiek qua materialisatie en detaibouwblokken vormen een ensemble met 
bouwblokkken t.o.v. elkaar/straat ensemble: bouwblokken in 1 straat zijn gelijk materialisatie en detaillering samenhangende architectonische uitwerking

qua materialisatie en detaillering. de gevels van de bouwblokken verschillen
de 3 straten verschillen onderling in beperkte mate per blok onderling in beperkte mate
qua materialisatie en detaillering van de gevel qua materialisatie (kleur metselwerk)
(kleur metselwerk) of zijn allemaal gelijk of zijn alle twee gelijk

materialisatie gevels en kappen
gevels baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet

geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden
accenten/verbijzonderingen gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander 

materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur
geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen

kappen keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet
detaillering /verbijzonderingen

kopgevels grenzend aan representatief met straatgevelkwaliteit representatief, met minimaal 2 gevelopeningen  representatief met straatgevelkwaliteit representatief met straatgevelkwaliteit
openbaar gebied met minimaal 2 gevelopeningen, waarvan tenminste 1 op begane grond met minimaal 2 gevelopeningen, met minimaal 2 gevelopeningen,

waarvan tenminste 1 op begane grond waarvan tenminste 1 op begane grond waarvan tenminste 1 op begane grond
erkers, serres meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl
entree, luifels, deuren behorende elementen, minimaal 2 ‐ maximaal 3 behorende elementen, aantal = 2 behorende elementen, minimaal 1 behorende elementen, aantal = 2
plasticiteit metselwerk, voegwerk, 

speklagen zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden toepassen horizontale betonbanden
dakoverstek, dakranden, dakgoten overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm
architectonische geleding horizontale geleding met verticale accenten
gevelopeningen
balkons, terrassen, galerijen opnemen als onderdeel van de bouwmassa,

geen aan gevel vrijhangende betonplaat met hek
aan‐/bijgebouwen (berging,garage) uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en
grenzend aan openbaar gebied architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume
dakopbouwen dakopbouwen t.b.v. installaties, e.d. niet zicht‐

baar vanaf straat maar opgenomen in ontwerp
erfafscheidingen

openbaar gebied <‐> voortuin beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm steens muur, in overeenstemming met architectuur
openbaar gebied <‐> zijtuin metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm)
openbaar gebied <‐> achtertuin met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur

(max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m)
aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend

achtertuin <‐> achtertuin vrij invulbaar vrij invulbaar vrij invulbaar vrij invulbaar
nutsgebouwen metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  t.b.v. de wooncomplex: opnemen in hoofdvolume

Dwarskappen alleen aan het einde van de straat.
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Straat wonen type 2 - Principes gevelwand.

Straat wonen type 2.

4.7 Straat wonen type 2 
Deze woningen liggen aan de buurtontsluitingsweg 
aan de noordoost- en zuidwestzijde van het plangebied. 
Deze bestaan uit vier bouwblokken: drie hiervan liggen 
aan de noordoostzijde langs de ontsluitingsweg en één 
bouwblok ligt aan de zuidwestzijde.  Alle vier blokken zijn 
identiek. 

De drie bouwblokken aan de ontsluitingsweg vormen 
de ruggegraat van de buurt en bieden de helderheid 
die noodzakelijk is. Alle blokken krijgen langskappen en 
hebben dezelfde materialisatie; dat geeft de gewenste 
eenheid en rust.  Dit komt overeen met een bepaalde 
mate van repetitie die in de aangrenzende wijk ‘Dorp’ 
gebruikelijk is. 
De blokken  aan de noordoostzijde liggen in een rooilijn, 
de drie losse bouwblokken zijn op zich zelf symmetrisch.

De eindwoningen krijgen een dwarskap en een 
gevellijn die 60 cm door de rooilijn gaat. Dit versterkt 
de kamstructuur van het plangebied en leidt de  
woonstraten in. 
Het toepassen van extra dwarskappen is niet toegestaan. 

Het losse bouwblok aan de zuidwestzijde is identiek aan 
het bouwblok aan de noordoostzijde. Hierdoor krijgt de 
eerste woonstraat tegenover het appartementenblok een 
volledig symmetrisch aanzicht.
 
De afscheiding tussen het openbaar gebied en de 
voortuin geschiedt middels een beukenhaag van 75 cm 
hoog, 60 cm breed.



copijn tuin- en landschapsarchitecten | de vries en verburg ontwikkeling bv | egm architecten 32

Inpressie Straat wonen type 2 - Noordoostrand.

Dwarskappen aan het einde van elk bouwblok.

gebied straat wonen 1  straat wonen 2 straat wonen 3 kade wonen stads wonen
zijstraten met rijenwoningen buurtontsluitingsstraat zijstraten met 2 kappers kadegebied entreegebied

Beeldkwaliteitscriteria
VOLUME EN POSITIE BOUWBLOKKEN
woningtypen rijenwoningen rijenwoningen 2 onder 1 kap rijenwoningen gestapelde woningen
bouwblokkken t.o.v. elkaar/straat per straatwand 2 bouwblokken. bouwblokken zijn identiek  alle 2‐kappers zijn symmetrisch per 2 woningen; bouwblokken zijn identiek

bouwblokken aan beide zijden van een straat qua vorm en accenten in de straatwand met de 4 2‐kappers geldt: qua vorm en accenten
zijn (spiegelbeeldig) gelijk qua vorm/accenten eindblokken hebben een dwarskap, 

tussenblokken een langskap
(NB: woningaantal kan 1 verschillen) zie de figuren met combinaties op pag. 33 en 34

hoofdvorm bouwblok als geheel bouwblok is symmetrisch bouwblok is symmetrisch
bouwblok

hoofdvorm 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 rechthoekige bouwblokken
ten noorden en zuiden van de entreeweg
hoogte: 4 bouwlagen (max. 12 m)

accenten/verbijzonderingen voorgevel van woning met dwarskap voorgevel van woning met dwarskap voorgevel van woning met dwarskap hoogte‐accent op kop bouwblokken bij 
ca 60 cm voor rooilijn ca 60 cm voor rooilijn ca 60 cm voor rooilijn entreeweg: hoogte blok noord en zuid

resp. 5 en 6 bouwlagen (max. 15m en max. 18m)
kapvorm

hoofdvorm langskappen langskappen langskappen langskappen geen kap maar plat dak
accenten/verbijzonderingen dwarskap op eindwoningen van de straat dwarskap op eindwoningen  max. 1 dwarskap per blok dwarskap op woningen naast eindwoning 
dakhelling /hoogte langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr.

dwarskap: min. 60 cm hoger dan de langskappen
positie op kavel / rooilijn bouwen in rooilijn,  bouwen in rooilijn,  bouwen in rooilijn bouwen in rooilijn binnen bebouwingsvlak 

rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 1,8 m van voorerfgrens stedenbouwkundig plan
orientatie / entree bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel hoofdentrees aan noordelijke ontsluitingsweg

bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk
ARCHITECTONISCHE UITWERKING
architectuurstijl  jaren '30 jaren '30 jaren '30 jaren '30 jaren '20 of  jaren '30
materialisatie en detaillering de bouwblokken vormen per straat een bouwblokken zijn identiek qua bouwblokken zijn identiek qua materialisatie en detaibouwblokken vormen een ensemble met 
bouwblokkken t.o.v. elkaar/straat ensemble: bouwblokken in 1 straat zijn gelijk materialisatie en detaillering samenhangende architectonische uitwerking

qua materialisatie en detaillering. de gevels van de bouwblokken verschillen
de 3 straten verschillen onderling in beperkte mate per blok onderling in beperkte mate
qua materialisatie en detaillering van de gevel qua materialisatie (kleur metselwerk)
(kleur metselwerk) of zijn allemaal gelijk of zijn alle twee gelijk

materialisatie gevels en kappen
gevels baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet

geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden
accenten/verbijzonderingen gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander 

materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur
geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen

kappen keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet
detaillering /verbijzonderingen

kopgevels grenzend aan representatief met straatgevelkwaliteit representatief, met minimaal 2 gevelopeningen  representatief met straatgevelkwaliteit representatief met straatgevelkwaliteit
openbaar gebied met minimaal 2 gevelopeningen, waarvan tenminste 1 op begane grond met minimaal 2 gevelopeningen, met minimaal 2 gevelopeningen,

waarvan tenminste 1 op begane grond waarvan tenminste 1 op begane grond waarvan tenminste 1 op begane grond
erkers, serres meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl
entree, luifels, deuren behorende elementen, minimaal 2 ‐ maximaal 3 behorende elementen, aantal = 2 behorende elementen, minimaal 1 behorende elementen, aantal = 2
plasticiteit metselwerk, voegwerk, 

speklagen zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden toepassen horizontale betonbanden
dakoverstek, dakranden, dakgoten overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm
architectonische geleding horizontale geleding met verticale accenten
gevelopeningen
balkons, terrassen, galerijen opnemen als onderdeel van de bouwmassa,

geen aan gevel vrijhangende betonplaat met hek
aan‐/bijgebouwen (berging,garage) uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en
grenzend aan openbaar gebied architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume
dakopbouwen dakopbouwen t.b.v. installaties, e.d. niet zicht‐

baar vanaf straat maar opgenomen in ontwerp
erfafscheidingen

openbaar gebied <‐> voortuin beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm steens muur, in overeenstemming met architectuur
openbaar gebied <‐> zijtuin metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm)
openbaar gebied <‐> achtertuin met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur

(max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m)
aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend

achtertuin <‐> achtertuin vrij invulbaar vrij invulbaar vrij invulbaar vrij invulbaar
nutsgebouwen metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  t.b.v. de wooncomplex: opnemen in hoofdvolume

gebied straat wonen 1  straat wonen 2 straat wonen 3 kade wonen stads wonen
zijstraten met rijenwoningen buurtontsluitingsstraat zijstraten met 2 kappers kadegebied entreegebied

Beeldkwaliteitscriteria
VOLUME EN POSITIE BOUWBLOKKEN
woningtypen rijenwoningen rijenwoningen 2 onder 1 kap rijenwoningen gestapelde woningen
bouwblokkken t.o.v. elkaar/straat per straatwand 2 bouwblokken. bouwblokken zijn identiek  alle 2‐kappers zijn symmetrisch per 2 woningen; bouwblokken zijn identiek

bouwblokken aan beide zijden van een straat qua vorm en accenten in de straatwand met de 4 2‐kappers geldt: qua vorm en accenten
zijn (spiegelbeeldig) gelijk qua vorm/accenten eindblokken hebben een dwarskap, 

tussenblokken een langskap
(NB: woningaantal kan 1 verschillen) zie de figuren met combinaties op pag. 33 en 34

hoofdvorm bouwblok als geheel bouwblok is symmetrisch bouwblok is symmetrisch
bouwblok

hoofdvorm 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 rechthoekige bouwblokken
ten noorden en zuiden van de entreeweg
hoogte: 4 bouwlagen (max. 12 m)

accenten/verbijzonderingen voorgevel van woning met dwarskap voorgevel van woning met dwarskap voorgevel van woning met dwarskap hoogte‐accent op kop bouwblokken bij 
ca 60 cm voor rooilijn ca 60 cm voor rooilijn ca 60 cm voor rooilijn entreeweg: hoogte blok noord en zuid

resp. 5 en 6 bouwlagen (max. 15m en max. 18m)
kapvorm

hoofdvorm langskappen langskappen langskappen langskappen geen kap maar plat dak
accenten/verbijzonderingen dwarskap op eindwoningen van de straat dwarskap op eindwoningen  max. 1 dwarskap per blok dwarskap op woningen naast eindwoning 
dakhelling /hoogte langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr.

dwarskap: min. 60 cm hoger dan de langskappen
positie op kavel / rooilijn bouwen in rooilijn,  bouwen in rooilijn,  bouwen in rooilijn bouwen in rooilijn binnen bebouwingsvlak 

rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 1,8 m van voorerfgrens stedenbouwkundig plan
orientatie / entree bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel hoofdentrees aan noordelijke ontsluitingsweg

bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk
ARCHITECTONISCHE UITWERKING
architectuurstijl  jaren '30 jaren '30 jaren '30 jaren '30 jaren '20 of  jaren '30
materialisatie en detaillering de bouwblokken vormen per straat een bouwblokken zijn identiek qua bouwblokken zijn identiek qua materialisatie en detaibouwblokken vormen een ensemble met 
bouwblokkken t.o.v. elkaar/straat ensemble: bouwblokken in 1 straat zijn gelijk materialisatie en detaillering samenhangende architectonische uitwerking

qua materialisatie en detaillering. de gevels van de bouwblokken verschillen
de 3 straten verschillen onderling in beperkte mate per blok onderling in beperkte mate
qua materialisatie en detaillering van de gevel qua materialisatie (kleur metselwerk)
(kleur metselwerk) of zijn allemaal gelijk of zijn alle twee gelijk

materialisatie gevels en kappen
gevels baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet

geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden
accenten/verbijzonderingen gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander 

materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur
geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen

kappen keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet
detaillering /verbijzonderingen

kopgevels grenzend aan representatief met straatgevelkwaliteit representatief, met minimaal 2 gevelopeningen  representatief met straatgevelkwaliteit representatief met straatgevelkwaliteit
openbaar gebied met minimaal 2 gevelopeningen, waarvan tenminste 1 op begane grond met minimaal 2 gevelopeningen, met minimaal 2 gevelopeningen,

waarvan tenminste 1 op begane grond waarvan tenminste 1 op begane grond waarvan tenminste 1 op begane grond
erkers, serres meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl
entree, luifels, deuren behorende elementen, minimaal 2 ‐ maximaal 3 behorende elementen, aantal = 2 behorende elementen, minimaal 1 behorende elementen, aantal = 2
plasticiteit metselwerk, voegwerk, 

speklagen zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden toepassen horizontale betonbanden
dakoverstek, dakranden, dakgoten overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm
architectonische geleding horizontale geleding met verticale accenten
gevelopeningen
balkons, terrassen, galerijen opnemen als onderdeel van de bouwmassa,

geen aan gevel vrijhangende betonplaat met hek
aan‐/bijgebouwen (berging,garage) uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en
grenzend aan openbaar gebied architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume
dakopbouwen dakopbouwen t.b.v. installaties, e.d. niet zicht‐

baar vanaf straat maar opgenomen in ontwerp
erfafscheidingen

openbaar gebied <‐> voortuin beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm steens muur, in overeenstemming met architectuur
openbaar gebied <‐> zijtuin metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm)
openbaar gebied <‐> achtertuin met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur

(max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m)
aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend

achtertuin <‐> achtertuin vrij invulbaar vrij invulbaar vrij invulbaar vrij invulbaar
nutsgebouwen metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  t.b.v. de wooncomplex: opnemen in hoofdvolume
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4.8 Straat wonen type 3  2-kappers 
Deze woningen liggen aan de westzijde van het 
plangebied.  

De 2-kappers hebben dezelfde breedte: twee aan twee.  
Variatie van de beukmaat van het hoofdvolume tussen 
5,40 meter en 7,20 meter is toegestaan in het gebied. 

Uitgangspunt voor de kappen zijn langskappen, met 
incidentele dwarskappen.
De kapvormen worden symmetrisch geprojecteerd. Een 
combinatie van een dwars- en langskap in een blok is 
toegestaan, mits de blokken twee aan twee symmetrisch 
zijn.  Zie figuur combinatie D. 

Combinatie B 2-dubbel dwarskappen zijn niet toestaan.

In de straat waar vier 2-kappers naast elkaar staan dienen 
de eindblokken een dwarskap te krijgen en de twee 
tussenblokken een langskap: een combinatie van figuur 
C en D. Alle overige blokken zijn vrij, mits symmetrisch 
opgesteld, zoals hiervoor beschreven en zoals uitgebeeld 
in de figuren op deze pagina. Wilgenbos 20
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Combinatie D.

Combinatie B.Combinatie A.

Combinatie C.

Straat wonen 3
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Impressie Straat wonen type 3 met 2-kappers.

gebied straat wonen 1  straat wonen 2 straat wonen 3 kade wonen stads wonen
zijstraten met rijenwoningen buurtontsluitingsstraat zijstraten met 2 kappers kadegebied entreegebied

Beeldkwaliteitscriteria
VOLUME EN POSITIE BOUWBLOKKEN
woningtypen rijenwoningen rijenwoningen 2 onder 1 kap rijenwoningen gestapelde woningen
bouwblokkken t.o.v. elkaar/straat per straatwand 2 bouwblokken. bouwblokken zijn identiek  alle 2‐kappers zijn symmetrisch per 2 woningen; bouwblokken zijn identiek

bouwblokken aan beide zijden van een straat qua vorm en accenten in de straatwand met de 4 2‐kappers geldt: qua vorm en accenten
zijn (spiegelbeeldig) gelijk qua vorm/accenten eindblokken hebben een dwarskap, 

tussenblokken een langskap
(NB: woningaantal kan 1 verschillen) zie de figuren met combinaties op pag. 33 en 34

hoofdvorm bouwblok als geheel bouwblok is symmetrisch bouwblok is symmetrisch
bouwblok

hoofdvorm 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 rechthoekige bouwblokken
ten noorden en zuiden van de entreeweg
hoogte: 4 bouwlagen (max. 12 m)

accenten/verbijzonderingen voorgevel van woning met dwarskap voorgevel van woning met dwarskap voorgevel van woning met dwarskap hoogte‐accent op kop bouwblokken bij 
ca 60 cm voor rooilijn ca 60 cm voor rooilijn ca 60 cm voor rooilijn entreeweg: hoogte blok noord en zuid

resp. 5 en 6 bouwlagen (max. 15m en max. 18m)
kapvorm

hoofdvorm langskappen langskappen langskappen langskappen geen kap maar plat dak
accenten/verbijzonderingen dwarskap op eindwoningen van de straat dwarskap op eindwoningen  max. 1 dwarskap per blok dwarskap op woningen naast eindwoning 
dakhelling /hoogte langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr.

dwarskap: min. 60 cm hoger dan de langskappen
positie op kavel / rooilijn bouwen in rooilijn,  bouwen in rooilijn,  bouwen in rooilijn bouwen in rooilijn binnen bebouwingsvlak 

rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 1,8 m van voorerfgrens stedenbouwkundig plan
orientatie / entree bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel hoofdentrees aan noordelijke ontsluitingsweg

bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk
ARCHITECTONISCHE UITWERKING
architectuurstijl  jaren '30 jaren '30 jaren '30 jaren '30 jaren '20 of  jaren '30
materialisatie en detaillering de bouwblokken vormen per straat een bouwblokken zijn identiek qua bouwblokken zijn identiek qua materialisatie en detaibouwblokken vormen een ensemble met 
bouwblokkken t.o.v. elkaar/straat ensemble: bouwblokken in 1 straat zijn gelijk materialisatie en detaillering samenhangende architectonische uitwerking

qua materialisatie en detaillering. de gevels van de bouwblokken verschillen
de 3 straten verschillen onderling in beperkte mate per blok onderling in beperkte mate
qua materialisatie en detaillering van de gevel qua materialisatie (kleur metselwerk)
(kleur metselwerk) of zijn allemaal gelijk of zijn alle twee gelijk

materialisatie gevels en kappen
gevels baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet

geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden
accenten/verbijzonderingen gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander 

materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur
geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen

kappen keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet
detaillering /verbijzonderingen

kopgevels grenzend aan representatief met straatgevelkwaliteit representatief, met minimaal 2 gevelopeningen  representatief met straatgevelkwaliteit representatief met straatgevelkwaliteit
openbaar gebied met minimaal 2 gevelopeningen, waarvan tenminste 1 op begane grond met minimaal 2 gevelopeningen, met minimaal 2 gevelopeningen,

waarvan tenminste 1 op begane grond waarvan tenminste 1 op begane grond waarvan tenminste 1 op begane grond
erkers, serres meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl
entree, luifels, deuren behorende elementen, minimaal 2 ‐ maximaal 3 behorende elementen, aantal = 2 behorende elementen, minimaal 1 behorende elementen, aantal = 2
plasticiteit metselwerk, voegwerk, 

speklagen zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden toepassen horizontale betonbanden
dakoverstek, dakranden, dakgoten overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm
architectonische geleding horizontale geleding met verticale accenten
gevelopeningen
balkons, terrassen, galerijen opnemen als onderdeel van de bouwmassa,

geen aan gevel vrijhangende betonplaat met hek
aan‐/bijgebouwen (berging,garage) uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en
grenzend aan openbaar gebied architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume
dakopbouwen dakopbouwen t.b.v. installaties, e.d. niet zicht‐

baar vanaf straat maar opgenomen in ontwerp
erfafscheidingen

openbaar gebied <‐> voortuin beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm steens muur, in overeenstemming met architectuur
openbaar gebied <‐> zijtuin metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm)
openbaar gebied <‐> achtertuin met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur

(max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m)
aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend

achtertuin <‐> achtertuin vrij invulbaar vrij invulbaar vrij invulbaar vrij invulbaar
nutsgebouwen metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  t.b.v. de wooncomplex: opnemen in hoofdvolume

gebied straat wonen 1  straat wonen 2 straat wonen 3 kade wonen stads wonen
zijstraten met rijenwoningen buurtontsluitingsstraat zijstraten met 2 kappers kadegebied entreegebied

Beeldkwaliteitscriteria
VOLUME EN POSITIE BOUWBLOKKEN
woningtypen rijenwoningen rijenwoningen 2 onder 1 kap rijenwoningen gestapelde woningen
bouwblokkken t.o.v. elkaar/straat per straatwand 2 bouwblokken. bouwblokken zijn identiek  alle 2‐kappers zijn symmetrisch per 2 woningen; bouwblokken zijn identiek

bouwblokken aan beide zijden van een straat qua vorm en accenten in de straatwand met de 4 2‐kappers geldt: qua vorm en accenten
zijn (spiegelbeeldig) gelijk qua vorm/accenten eindblokken hebben een dwarskap, 

tussenblokken een langskap
(NB: woningaantal kan 1 verschillen) zie de figuren met combinaties op pag. 33 en 34

hoofdvorm bouwblok als geheel bouwblok is symmetrisch bouwblok is symmetrisch
bouwblok

hoofdvorm 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 rechthoekige bouwblokken
ten noorden en zuiden van de entreeweg
hoogte: 4 bouwlagen (max. 12 m)

accenten/verbijzonderingen voorgevel van woning met dwarskap voorgevel van woning met dwarskap voorgevel van woning met dwarskap hoogte‐accent op kop bouwblokken bij 
ca 60 cm voor rooilijn ca 60 cm voor rooilijn ca 60 cm voor rooilijn entreeweg: hoogte blok noord en zuid

resp. 5 en 6 bouwlagen (max. 15m en max. 18m)
kapvorm

hoofdvorm langskappen langskappen langskappen langskappen geen kap maar plat dak
accenten/verbijzonderingen dwarskap op eindwoningen van de straat dwarskap op eindwoningen  max. 1 dwarskap per blok dwarskap op woningen naast eindwoning 
dakhelling /hoogte langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr.

dwarskap: min. 60 cm hoger dan de langskappen
positie op kavel / rooilijn bouwen in rooilijn,  bouwen in rooilijn,  bouwen in rooilijn bouwen in rooilijn binnen bebouwingsvlak 

rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 1,8 m van voorerfgrens stedenbouwkundig plan
orientatie / entree bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel hoofdentrees aan noordelijke ontsluitingsweg

bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk
ARCHITECTONISCHE UITWERKING
architectuurstijl  jaren '30 jaren '30 jaren '30 jaren '30 jaren '20 of  jaren '30
materialisatie en detaillering de bouwblokken vormen per straat een bouwblokken zijn identiek qua bouwblokken zijn identiek qua materialisatie en detaibouwblokken vormen een ensemble met 
bouwblokkken t.o.v. elkaar/straat ensemble: bouwblokken in 1 straat zijn gelijk materialisatie en detaillering samenhangende architectonische uitwerking

qua materialisatie en detaillering. de gevels van de bouwblokken verschillen
de 3 straten verschillen onderling in beperkte mate per blok onderling in beperkte mate
qua materialisatie en detaillering van de gevel qua materialisatie (kleur metselwerk)
(kleur metselwerk) of zijn allemaal gelijk of zijn alle twee gelijk

materialisatie gevels en kappen
gevels baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet

geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden
accenten/verbijzonderingen gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander 

materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur
geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen

kappen keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet
detaillering /verbijzonderingen

kopgevels grenzend aan representatief met straatgevelkwaliteit representatief, met minimaal 2 gevelopeningen  representatief met straatgevelkwaliteit representatief met straatgevelkwaliteit
openbaar gebied met minimaal 2 gevelopeningen, waarvan tenminste 1 op begane grond met minimaal 2 gevelopeningen, met minimaal 2 gevelopeningen,

waarvan tenminste 1 op begane grond waarvan tenminste 1 op begane grond waarvan tenminste 1 op begane grond
erkers, serres meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl
entree, luifels, deuren behorende elementen, minimaal 2 ‐ maximaal 3 behorende elementen, aantal = 2 behorende elementen, minimaal 1 behorende elementen, aantal = 2
plasticiteit metselwerk, voegwerk, 

speklagen zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden toepassen horizontale betonbanden
dakoverstek, dakranden, dakgoten overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm
architectonische geleding horizontale geleding met verticale accenten
gevelopeningen
balkons, terrassen, galerijen opnemen als onderdeel van de bouwmassa,

geen aan gevel vrijhangende betonplaat met hek
aan‐/bijgebouwen (berging,garage) uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en
grenzend aan openbaar gebied architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume
dakopbouwen dakopbouwen t.b.v. installaties, e.d. niet zicht‐

baar vanaf straat maar opgenomen in ontwerp
erfafscheidingen

openbaar gebied <‐> voortuin beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm steens muur, in overeenstemming met architectuur
openbaar gebied <‐> zijtuin metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm)
openbaar gebied <‐> achtertuin met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur

(max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m)
aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend

achtertuin <‐> achtertuin vrij invulbaar vrij invulbaar vrij invulbaar vrij invulbaar
nutsgebouwen metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  t.b.v. de wooncomplex: opnemen in hoofdvolume
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4.9 Kade wonen 
Deze woningen liggen aan de kade in het zuidoosten 
van het plangebied. Hier zijn twee blokken van 
grondgebonden woningen gepositioneerd die samen een 
accent vormen aan het waterfront. De kadewoningen 
zijn onderscheidend van de rest en maken gebruik van de 
kwaliteit en situering aan de kade. 
 
De kade kent een breed en smal gedeelte, waardoor de 
twee bouwblokken ten opzichten van elkaar verspringen.  
Voor eenheid en een rustige aanblik vanuit het park en 
over de waterpartij, is het ook hier van belang dat de twee 
blokken één hoofdvorm krijgen. 

Om hun positie aan het water te verstevigen krijgen 
beide blokken twee dwarskappen die steeds één woning 
uit de eindwoning zijn geplaatst.  Deze dwarskappen 
zijn minimaal 60 cm hoger dan de aangrenzende 
langskappen. Zie de principes voor de gevelwand op deze 
pagina. De hogere dwarskappen versterken de oriëntatie 
van de woningen op de kade en het water.  

In aansluiting op de robuuste uitstraling van de kade 
zijn de voortuinen minder diep dan bij andere type 
straatwoningen. De woningen zijn met hun voorzijde op 
het zuiden georiënteerd. 

Wilgenbos 20
3311 JX Dordrecht

Postbus 298
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+31 78 6330 660

info@egm.nl
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gecertificeerd ISO 9001, 14001
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Principes gevelwand Kade wonen.

Kade wonen.
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Impressie Kade wonen.

gebied straat wonen 1  straat wonen 2 straat wonen 3 kade wonen stads wonen
zijstraten met rijenwoningen buurtontsluitingsstraat zijstraten met 2 kappers kadegebied entreegebied

Beeldkwaliteitscriteria
VOLUME EN POSITIE BOUWBLOKKEN
woningtypen rijenwoningen rijenwoningen 2 onder 1 kap rijenwoningen gestapelde woningen
bouwblokkken t.o.v. elkaar/straat per straatwand 2 bouwblokken. bouwblokken zijn identiek  alle 2‐kappers zijn symmetrisch per 2 woningen; bouwblokken zijn identiek

bouwblokken aan beide zijden van een straat qua vorm en accenten in de straatwand met de 4 2‐kappers geldt: qua vorm en accenten
zijn (spiegelbeeldig) gelijk qua vorm/accenten eindblokken hebben een dwarskap, 

tussenblokken een langskap
(NB: woningaantal kan 1 verschillen) zie de figuren met combinaties op pag. 33 en 34

hoofdvorm bouwblok als geheel bouwblok is symmetrisch bouwblok is symmetrisch
bouwblok

hoofdvorm 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 rechthoekige bouwblokken
ten noorden en zuiden van de entreeweg
hoogte: 4 bouwlagen (max. 12 m)

accenten/verbijzonderingen voorgevel van woning met dwarskap voorgevel van woning met dwarskap voorgevel van woning met dwarskap hoogte‐accent op kop bouwblokken bij 
ca 60 cm voor rooilijn ca 60 cm voor rooilijn ca 60 cm voor rooilijn entreeweg: hoogte blok noord en zuid

resp. 5 en 6 bouwlagen (max. 15m en max. 18m)
kapvorm

hoofdvorm langskappen langskappen langskappen langskappen geen kap maar plat dak
accenten/verbijzonderingen dwarskap op eindwoningen van de straat dwarskap op eindwoningen  max. 1 dwarskap per blok dwarskap op woningen naast eindwoning 
dakhelling /hoogte langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr.

dwarskap: min. 60 cm hoger dan de langskappen
positie op kavel / rooilijn bouwen in rooilijn,  bouwen in rooilijn,  bouwen in rooilijn bouwen in rooilijn binnen bebouwingsvlak 

rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 1,8 m van voorerfgrens stedenbouwkundig plan
orientatie / entree bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel hoofdentrees aan noordelijke ontsluitingsweg

bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk
ARCHITECTONISCHE UITWERKING
architectuurstijl  jaren '30 jaren '30 jaren '30 jaren '30 jaren '20 of  jaren '30
materialisatie en detaillering de bouwblokken vormen per straat een bouwblokken zijn identiek qua bouwblokken zijn identiek qua materialisatie en detaibouwblokken vormen een ensemble met 
bouwblokkken t.o.v. elkaar/straat ensemble: bouwblokken in 1 straat zijn gelijk materialisatie en detaillering samenhangende architectonische uitwerking

qua materialisatie en detaillering. de gevels van de bouwblokken verschillen
de 3 straten verschillen onderling in beperkte mate per blok onderling in beperkte mate
qua materialisatie en detaillering van de gevel qua materialisatie (kleur metselwerk)
(kleur metselwerk) of zijn allemaal gelijk of zijn alle twee gelijk

materialisatie gevels en kappen
gevels baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet

geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden
accenten/verbijzonderingen gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander 

materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur
geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen

kappen keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet
detaillering /verbijzonderingen

kopgevels grenzend aan representatief met straatgevelkwaliteit representatief, met minimaal 2 gevelopeningen  representatief met straatgevelkwaliteit representatief met straatgevelkwaliteit
openbaar gebied met minimaal 2 gevelopeningen, waarvan tenminste 1 op begane grond met minimaal 2 gevelopeningen, met minimaal 2 gevelopeningen,

waarvan tenminste 1 op begane grond waarvan tenminste 1 op begane grond waarvan tenminste 1 op begane grond
erkers, serres meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl
entree, luifels, deuren behorende elementen, minimaal 2 ‐ maximaal 3 behorende elementen, aantal = 2 behorende elementen, minimaal 1 behorende elementen, aantal = 2
plasticiteit metselwerk, voegwerk, 

speklagen zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden toepassen horizontale betonbanden
dakoverstek, dakranden, dakgoten overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm
architectonische geleding horizontale geleding met verticale accenten
gevelopeningen
balkons, terrassen, galerijen opnemen als onderdeel van de bouwmassa,

geen aan gevel vrijhangende betonplaat met hek
aan‐/bijgebouwen (berging,garage) uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en
grenzend aan openbaar gebied architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume
dakopbouwen dakopbouwen t.b.v. installaties, e.d. niet zicht‐

baar vanaf straat maar opgenomen in ontwerp
erfafscheidingen

openbaar gebied <‐> voortuin beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm steens muur, in overeenstemming met architectuur
openbaar gebied <‐> zijtuin metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm)
openbaar gebied <‐> achtertuin met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur

(max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m)
aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend

achtertuin <‐> achtertuin vrij invulbaar vrij invulbaar vrij invulbaar vrij invulbaar
nutsgebouwen metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  t.b.v. de wooncomplex: opnemen in hoofdvolume

gebied straat wonen 1  straat wonen 2 straat wonen 3 kade wonen stads wonen
zijstraten met rijenwoningen buurtontsluitingsstraat zijstraten met 2 kappers kadegebied entreegebied

Beeldkwaliteitscriteria
VOLUME EN POSITIE BOUWBLOKKEN
woningtypen rijenwoningen rijenwoningen 2 onder 1 kap rijenwoningen gestapelde woningen
bouwblokkken t.o.v. elkaar/straat per straatwand 2 bouwblokken. bouwblokken zijn identiek  alle 2‐kappers zijn symmetrisch per 2 woningen; bouwblokken zijn identiek

bouwblokken aan beide zijden van een straat qua vorm en accenten in de straatwand met de 4 2‐kappers geldt: qua vorm en accenten
zijn (spiegelbeeldig) gelijk qua vorm/accenten eindblokken hebben een dwarskap, 

tussenblokken een langskap
(NB: woningaantal kan 1 verschillen) zie de figuren met combinaties op pag. 33 en 34

hoofdvorm bouwblok als geheel bouwblok is symmetrisch bouwblok is symmetrisch
bouwblok

hoofdvorm 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 lagen met kap 2 rechthoekige bouwblokken
ten noorden en zuiden van de entreeweg
hoogte: 4 bouwlagen (max. 12 m)

accenten/verbijzonderingen voorgevel van woning met dwarskap voorgevel van woning met dwarskap voorgevel van woning met dwarskap hoogte‐accent op kop bouwblokken bij 
ca 60 cm voor rooilijn ca 60 cm voor rooilijn ca 60 cm voor rooilijn entreeweg: hoogte blok noord en zuid

resp. 5 en 6 bouwlagen (max. 15m en max. 18m)
kapvorm

hoofdvorm langskappen langskappen langskappen langskappen geen kap maar plat dak
accenten/verbijzonderingen dwarskap op eindwoningen van de straat dwarskap op eindwoningen  max. 1 dwarskap per blok dwarskap op woningen naast eindwoning 
dakhelling /hoogte langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr. langskap: 35‐55 gr; dwarskap ca 60 gr.

dwarskap: min. 60 cm hoger dan de langskappen
positie op kavel / rooilijn bouwen in rooilijn,  bouwen in rooilijn,  bouwen in rooilijn bouwen in rooilijn binnen bebouwingsvlak 

rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 2,5 m van voorerfgrens rooilijn op 1,8 m van voorerfgrens stedenbouwkundig plan
orientatie / entree bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel bij tussenwoningen: entree in voorgevel hoofdentrees aan noordelijke ontsluitingsweg

bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk bij kopwoningen:  entree ook in zijgevel mogelijk
ARCHITECTONISCHE UITWERKING
architectuurstijl  jaren '30 jaren '30 jaren '30 jaren '30 jaren '20 of  jaren '30
materialisatie en detaillering de bouwblokken vormen per straat een bouwblokken zijn identiek qua bouwblokken zijn identiek qua materialisatie en detaibouwblokken vormen een ensemble met 
bouwblokkken t.o.v. elkaar/straat ensemble: bouwblokken in 1 straat zijn gelijk materialisatie en detaillering samenhangende architectonische uitwerking

qua materialisatie en detaillering. de gevels van de bouwblokken verschillen
de 3 straten verschillen onderling in beperkte mate per blok onderling in beperkte mate
qua materialisatie en detaillering van de gevel qua materialisatie (kleur metselwerk)
(kleur metselwerk) of zijn allemaal gelijk of zijn alle twee gelijk

materialisatie gevels en kappen
gevels baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet baksteen, kleur: aardetinten passend in palet

geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden geel‐bruin tot bruin‐rood. Zie ref. beelden
accenten/verbijzonderingen gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander  gevels max.20 % afgewerkt met ander 

materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur materiaal en/of kleur
geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen geen platen/panelen, wel stuc/betimmeringen

kappen keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet keramische pan (ongeglazuurd), kleur: antraciet
detaillering /verbijzonderingen

kopgevels grenzend aan representatief met straatgevelkwaliteit representatief, met minimaal 2 gevelopeningen  representatief met straatgevelkwaliteit representatief met straatgevelkwaliteit
openbaar gebied met minimaal 2 gevelopeningen, waarvan tenminste 1 op begane grond met minimaal 2 gevelopeningen, met minimaal 2 gevelopeningen,

waarvan tenminste 1 op begane grond waarvan tenminste 1 op begane grond waarvan tenminste 1 op begane grond
erkers, serres meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl meerdere van deze bij de architectuurstijl
entree, luifels, deuren behorende elementen, minimaal 2 ‐ maximaal 3 behorende elementen, aantal = 2 behorende elementen, minimaal 1 behorende elementen, aantal = 2
plasticiteit metselwerk, voegwerk, 

speklagen zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden zie ook de referentiebeelden toepassen horizontale betonbanden
dakoverstek, dakranden, dakgoten overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm overstek minimaal 50 cm
architectonische geleding horizontale geleding met verticale accenten
gevelopeningen
balkons, terrassen, galerijen opnemen als onderdeel van de bouwmassa,

geen aan gevel vrijhangende betonplaat met hek
aan‐/bijgebouwen (berging,garage) uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en uit te voeren in metselwerk in kleur en
grenzend aan openbaar gebied architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume architectuurstijl van hoofdvolume
dakopbouwen dakopbouwen t.b.v. installaties, e.d. niet zicht‐

baar vanaf straat maar opgenomen in ontwerp
erfafscheidingen

openbaar gebied <‐> voortuin beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm beukenhaag; hoogte 75 cm, breedte 60 cm steens muur, in overeenstemming met architectuur
openbaar gebied <‐> zijtuin metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm) metselwerk muurtje (min. hoogte: 50 cm)
openbaar gebied <‐> achtertuin met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur met begroeid metalen hekwerk in donkere kleur

(max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m) (max. hoogte totaal: 2 m)
aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend aan achterzijjde min. 3 m om de hoek doorlopend

achtertuin <‐> achtertuin vrij invulbaar vrij invulbaar vrij invulbaar vrij invulbaar
nutsgebouwen metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  metselwerk, passend in sfeerbeeld  t.b.v. de wooncomplex: opnemen in hoofdvolume
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Representatieve dakkapellen aan de straatzijde.

4.10.1 Bijgebouwen, op- en aanbouwen 
Uitbouwen, erkers en garages worden ontworpen als 
onderdeel van het architectonisch geheel. Erkers aan de 
straatzijde ondersteunen de architectonische expressie 
van het woningblok. De minimale diepte van de voortuin 
is minimaal 1,80 meter, gemeten vanaf de buitenzijde 
van de erker. Tuinbergingen en garages grenzend aan de 
openbare ruimte worden uitgevoerd in metselwerk in de 
kleur van de woning. 
 
Dakkappellen en andere uitbreidingingen van de woning 
zijn ondergeschikt vormgegeven aan de hoofdmassa.
De architectonische uitwerking evenaart die van
de woning. De dakkapellen benadrukken de horizontale 
geleding.

Details in overeenstemming met het hoofdvolume.

Achtertuinen worden afgeschermd door een met Hedera begroeid hekwerk.Overgang tussen privé en openbaar: muurtje met daarop begroeid hekwerk.

4.10.2 Zijerf-  en achterafscheidngen 
Op plaatsen waar de kavel grenst aan het openbaar 
gebied dient de erfafscheiding te worden uitgevoerd in 
een metselwerk muurtje met een hoogte van minimaal 
50 cm (bij voorkeur hoger) met daar bovenop een metalen 
hekwerk tot een hoogte van 200 cm. Deze is fijnmazig, 
open van karakter en uitgevoerd in een kleur passend 
bij de beoogde architectuur. Deze dient ook te worden 
voortgezet langs achterpaden, voor zover deze zichtbaar 
zijn vanaf de openbare weg. De ontwikkelaar zorgt voor de 
oplevering van de woning plaatsvindt, voor de begroeiing 
van de hekwerken.
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5. beeldkwaliteitscriteria openbare ruimte

EENHEID EN DIVERSITEIT

Op basis van het stedenbouwkundige plan zijn een 
vijftal verschillende deelgebieden opgesteld. Voor 
elk van deze gebieden is een eigen typologie aan 
beeldkwaliteitscriteria beschreven. Er is gezocht naar 
eenheid en harmonie in materiaalgebruik en diversiteit 
en herkenbaarheid in groen. 

De deelgebieden zijn:

1. Hoofdontsluiting / rand
 Groene rand met een natuurlijk karakter die  
 grotendeels gevormd wordt door de (deels) al  
 aanwezige waterrand. De boomstructuur    
 begeleidt en versterkt de structurerende werking   
 van de hoofdontsluiting en heeft een daarbij passende  
 uitstraling.

2. Woonstraten
 Groene uitstraling en herkenbaarheid per straat.

3. Kade 
 Accent in het totale projectgebied. Verblijfsplek  
 aan het water met uitzicht op het omliggende park. 
 Auto te gast.

4. Entree
 Appartementencomplex in het groen. Groen op de  
 parkeerplaats is beeldbepalend. Zo groen mogelijk  
 maken door middel van sterke boomsoorten met  
 opvallende bloei en / of herfstkleur en  
 onderbeplanting.

5. Park 
 Natuurlijk beeld met ruig gras en ruimte voor  
 boomgroepen, solitaire bomen en heestergroepen.
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5.1 Hoofdontsluitingsweg / rand

De hoofdontsluitingsweg vormt samen met de weg 
aan de westzijde van het projectgebied de rand van het 
stedelijk plan. Deze rand wordt gekenmerkt door een 
natuurlijk en groen karakter, deels al aanwezig in de 
bestaande watergang die het plangebied omzoomd. 

Verharding en inrichtingselementen hebben een 
warme, stijlvolle en eenvoudige uitstraling, waarbij 
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke 
materialen. 

De erfgrenzen van de woningen worden gekenmerkt door 
een natuurlijke scheiding, waardoor de relatie met de 
groene rand extra versterkt wordt. 

beeldkwaliteitscriteria hoofdontsluitingsweg / rand

Beplanting •	 Bomenrij langs hoofdweg met inheemse soort van 1e grootte: Alnus spaethii ‘Spaeth’
•	 Behoud van bestaande bomen langs waterrand
•	 Behoud van bestaande bomen in parkzone oostzijde, eventueel aanvullen met gebiedseigen soorten

Verlichting •	 Lantaarns volgens BIOR 2015; wijkontsluitingswegen (voor hoofdontsluitingsweg):
•	 8 meter hoge mast; conisch aluminium / staal top (met uithouder), lichtgrijs (RAL7035)
•	 Philips Iridium armatuur
•	 SON-T 70W / 100W lamp

Erfgrens •	 Beukenhaag, 75 cm hoog
Materialisering rijbaan •	 Gebakken klinkers, dikformaat rood/bruin gemelleerd, keperverband
Materialisering trottoir •	 Trottoirtegels 30 x 30 cm (grijs), halfsteensverband
Materialisering parkeervakken •	 Randen en molgoot van betonklinkers dikformaat (grijs), halfsteensverband

•	 Vlakken donkergrijze betonklinkers in dikformaat, elleboogverband
Materialisering voetpad •	 Halfverharding; kleischelpen met opsluiting
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Landschappelijke rand aan de westzijde, grenzend aan de huidige parkstructuur en de bestaande woonwijk. 
De huidige parkstructuur wordt zo veel mogelijk intact gelaten en waar nodig versterkt. 
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Grote straatbomen in groenstrook. Rijbaan: gebakken klinkers rood/bruin gemelleerd. Lichtmast Industria Iris armatuur.

Bank langs voetpad.

Beukenhaag.

Parkeren: grijze betonklinkers in elleboogverband.

Voetpad: halfverharding kleischelpen.

Bloemrijke oeverbeplanting.

Gemaaide grasstrook langs oever.  

beplanting verharding erfafscheidingverlichting
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5.2 Woonstraten 

De woonstraten zijn groen en knus van karakter. De 
nadruk ligt op voetgangers en minder op autoverkeer. 
Door elke straat een eigen boomsoort te geven, krijgt 
elke straat een eigen karakter. Dit draagt bij aan de 
herkenbaarheid in de wijk. De kavels krijgen een haag als 
erfgrens.

Parkeren wordt opgelost in door hagen omzoomde 
clusters op de kop van de straat waardoor er binnen het 
straatprofiel voldoende ruimte is om een groenstrook 
te realiseren met daarin bomen van de 3e grootte.  De 
situering aan één zijde van de weg versterkt het zicht op 
het park. Door deze 2.50m brede groenstrook biedt tevens 
ruimte voor het realiseren van spelaanleidingen.  De 
hagen dienen als erfscheiding en spelen een belangrijke 
rol in het groene karakter van de woonstraten. 

beeldkwaliteitscriteria woonstraten

Beplanting •	 Enkele bomenrij met bomen van 3e grootte, met bloeiwijze én herfstkleur
•	 Per straat een andere soort voor herkenbaarheid
•	 Grasstrook onder bomenrij

Verlichting •	 Lantaarns volgens BIOR 2015; woonstraat:
•	 6 m hoge mast; verloop staal top (met uithouder) / conisch top aluminium, lichtgrijs (RAL 7035)
•	 Industria IRIS / Philips Residium armatuur
•	 PLL 24W / 36W lamp

Erfgrens •	 Voortuinen worden gemarkeerd met een beukenhaag van 75 cm hoog
Materialisering •	 Conform hoofdontsluitingsweg / randSchets van een woonstraat gezien vanaf de buurtontsluitingsweg.
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Beukenhaag.

Bomenrij langs rijbaan in symmetrisch profiel.

beplanting

verharding meubilair/verlichting erfafscheiding

Lichtmast industria kegelvormig.

Spelaanleiding.

Rijbaan: gebakken klinkers rood/bruin gemelleerd.

Trottoirtegels 30x30 cm. 
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Woonstraat aan oostzijde, grenzend aan de hoogbouw. De vrije tussenliggende groene ruimte wordt op een natuurlijke manier ingericht met wandelpaden conform hoofdontsluiting / rand. 
Rondom de parkeerhaven wordt een haag aangeplant. 
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5.3 Kade 

De kade is de plek waar de woonwijk het park met het 
water ontmoet. Een verblijfsplek met veel ruimte en zicht 
over het water. De ruimte is geschikt voor een gevarieerde 
groep gebruikers. Door de ligging op het zuiden is het een 
ideale plek voor ontmoeting en verblijf. Beschutting wordt 
gecreëerd door boomgroepen, waar omheen ruimte is om 
te zitten. De ruimte rondom de bomen biedt mogelijkheid 
tot het plaatsen van spelaanleiding in combinatie met 
zones waarin vaste planten met kleuraccenten worden 
toegepast.

Op de kade is gemotoriseerd verkeer alleen toegestaan als 
bestemmingsverkeer, waarbij de auto altijd te gast is. De 
verharding bestaat, als contrast met de woonstraten, uit 
een grootformaat straattegels in de kleur grijs. Een ander 
verband dan in de huidige woonstraten ondersteund 
visueel het verschillend gebruik van straat en kade. 

Via de brug is er toegang vanaf de kade naar het park aan 
de overkant van het water. 

beeldkwaliteitscriteria kade

Beplanting •	 Bomen van 1e en 2e grootte
•	 Boomsoorten met opvallende bloei en / of bladkleur
•	 Langs de kademuur rietachtige waterbeplanting
•	 Rondom bomen vaste planten met kleuraccenten 

Verlichting •	 Conform woonstraat
Erfgrens •	 Steens muur, materialisering in overeenstemming met architectuur
Verharding •	 Grootformaat straattegels, grijs

•	 verschillende maten, wild verband
Inrichtingselementen •	 Bomen geplaatst in verhoogd maaiveld waardoor met betonnen elementen een zitrand gemaakt kan 

worden (40x40 cm)
Brug en vlonderpad •	 Robuust

•	 Anti-slip
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Westelijk deel van de kade, waarbij de overgang naar het water middels hoogteverschillen op een stedelijke manier wordt vormgegeven. Hierbij is wel ruimte voor een groene invulling. 
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IV V

VII

IV

Naar voren geschoven rooilijn van de kop van het 
gebouw  in brede groene zoom langs Rokkeveense 
weg markeert de entree van Nutrihage

Bomen en waterstructuur accentueren 
en versterken de stedenbouwkundige lijnen: 
Rokkeveenseweg, buurtontsluitingsweg, buffer
Parkeren wordt onderbroken door hagen met 
bomen

Groenstructuur: Brede groene zoom aan weerszijde 
van entreegebied: versterken structuur Rokkeveense 
weg en buffer tussen appartementenblokken en 
woonstraten.  

Heldere ontsluiting: toerit parkeren ligt voorbij 
het gebouw; korte looplijnen naar gebouw. 
deels gebouwd parkeren, op maaiveldniveau
noord: parkeren aan voorzijde van het bouwblok
zuid: parkeren niet meer volledig geconcentreerd op 
grote parkeerplaats aan Rokkeveenseweg (zoals in 
vorige voorstel), en deels onder gebouw.

Poortwerking: De bouwvolumes creeeren een 
accent aan de Rokkeveenseweg, dat de entree van 
Nutrihage markeert. 

De ‘kop’ vormt hoogte-accent versterkt 
poortwerking. De hoofdentrees zijn gelegen aan 
buurtontsluitingsweg, in  de ‘kop’ van het gebouw

RVW geluidscontour: bouwblok blijft grotendeels 
binnen groene zone, ‘kop’ in gele zone. De toren 
valt in geel en oranje contour, dus daar zullen 
geluidswerende maatregelen nodig zijn. 

groen = binnen norm 48dB, 
geel en oranje = maatregelen nodig (48-63dB), 
rood = boven ontheffingswaarde van 63dB

Voor het entreegebied zijn vanuit het stedenbouwkundig 
plan een aantal uitgangspunten geformuleerd. De 
uitgangspunten voor de bebouwing staan beschreven in 
hoofdstuk 4.5.
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5.4 Entree

De hogere en grotere bebouwingsvolumes vormen een 
accent bij de entree van de nieuwe woonwijk. Langs de 
Rokkeveenseweg wordt er ruimte vrijgelaten voor groen, 
waardoor het accent nog beter tot zijn recht komt en de 
weg haar kwaliteit behoud. 

De parkeerplaatsen zijn voor beide gebouwen via een 
eigen inrit toegankelijk. Een deel van de parkeerplaatsen 
is gebouwd opgelost op de begane grond om zo meer 
ruimte voor groen beschikbaar te houden. 

De rijen parkeervakken worden gebroken door hagen 
met daarin bomen, waardoor een groen beeld ontstaat. 
Dit wordt versterkt door de parkeervakken ‘verkort’ uit te 
voeren: door een overstek over het groenvak erachter, is 
het verhardingsvlak van de parkeervakken 50 cm korter. 
Door deze maatregel kan met de beperkte ruimte toch 
een zo groen mogelijk beeld worden gerealiseerd. 

Bomen dienen van 1e of 2e grootte te zijn en hebben een 
accent in bloei en / of bladkleur. Gedacht wordt aan 
Liquidambar. 

beeldkwaliteitscriteria entreegebied

Beplanting •	 Bomen van 1e of 2e grootte
•	 Boomsoort met bijzondere bladkleur en / of bloei (Liquidambar)
•	 Rand langs gebouw met vaste planten 
•	 Tussen parkeervakken een (beuken)haag, hoogte tussen 1.00 en 1.25 meter

Verlichting •	 Conform woonstraten
Materialisering rijbaan •	 Conform hoofdontsluitingsweg / rand
Materialisering trottoir •	 Conform hoofdontsluitingsweg / rand 
Materialisering parkeervakken •	 Conform hoofdontsluitingsweg / rand



copijn tuin- en landschapsarchitecten | de vries en verburg ontwikkeling bv | egm architecten51

Liquidambar.

beplanting
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Beplanting met betonnen zitrand.

Kleuraccenten in vaste planten border.

Vlonderpad. Kademuur in rood/bruin met grijze afdeksteen.

Haag als erfgrens.

Brug met robuuste uitstraling. 

beplanting brug / vlonderpadmaterialisering

Traptredes naar het water

Grootformaat straattegels, grijs, verschillende maten

meubilair/verlichting

Lichtmast Industria kegelvormig.

Verhoogde rand als zitelement.
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schetsontwerp park

Kade met bomen in 
plantbakken voorzien 

van zitrand

Vlonderpad rondom 
de kade

Oversteek middels 
bruggetje

Oeverbeplanting 
ten behoeve van 

natuurlijke diversiteit

Parkstructuur 

Hondenuitlaatplek 
en hondenstrandje

Aansluitingen naar 
bestaande woonwijk

Geluidsscherm

Uitkijkpunt via 
trap en / of  pad te 

bereiken

Boom- en 
heestergroepen

Ruig gras

Water als belangrijk 
onderdeel van 

parkrand

Aansluiting 
op bestaande 

padenstructuur

Verbinding tussen 
kade en park via brug
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5.5 Park

Het zuiden van de ontwikkellocatie wordt gekenmerkt 
door een parkzone. Belangrijk onderdeel in deze zone is de 
geluidswal, die noodzakelijk is vanwege de ligging dicht 
bij de A12. 

De geluidswal ligt tussen de ontwikkellocatie en het 
terrein van Nutricia in en kent daardoor twee zijdes. De 
kant aan het fabrieksterrein wordt zo efficiënt mogelijk 
ingericht met een helling van 1:1,5 en een opstaande 
rand van 1,50 meter. Zo wordt de ruimte aan deze zijde 
tot een minimum beperkt, wat ten goede komt voor de 
ontwikkelingen aan de andere zijde. 

Aan de kant van de nieuwbouw wordt een parkzone 
aangelegd waarbij gebruik wordt gemaakt van het 
hoogteverschil dat door aanleg van de geluidswal 
ontstaat. De kleinste hellingshoek toegestaan aan deze 
zijde is 1:2. Waar mogelijk ligt dit minumum op 1:3. Door 
te spelen met de hellingshoeken, ontstaat een gevarieerd, 
aantrekkelijk landschap. 

De hoogte op de geluidsmuur op de wal is in alle gevallen 
minimaal 3,o0 meter hoog en bestaat uit een robuust, 
natuurlijk materiaal. Dit dient nog nader uitgewerkt te 
worden. 

beeldkwaliteitscriteria geluidswal nutricia zijde

Maatvoering geluidswal •	 Totale hoogte geluidswal 8,00 meter, gemeten vanaf maaiveld Nutricia bedrijfsterrein
•	 Hoogte geluidsscherm: 3,00 meter
•	 Vlakstand langs scherm 0,75 meter
•	 Hellingshoek 1:1,5
•	 Opstaande rand van 1,50 meter hoogte betonwand

Beplanting •	 Nader te bepalen

beeldkwaliteitscriteria parkzone

Beplanting •	 Boomgroepen en solitairen van 1e, 2e en 3e grootte
•	 Gebiedseigen soort zoals Els, Es, Wilg
•	 Bloemrijk grasland

Maatvoering geluidswal •	 Totale hoogte geluidswal 8,00 meter, gemeten vanaf maaiveld Nutricia bedrijfsterrein
•	 Minimale hoogte geluidsscherm 3,00 meter
•	 Maximale hoogte geluidswal 5,00 meter (met uitzondering van begin- en eindpunt)
•	 Vlakstand langs scherm parkzijde minimaal 1,50 meter

(Wandel)paden •	 Minimale breedte 1,50 meter
•	 Gemaaid gras of halfverharding met maairand van 0,5 meter (conform hoofdontsluiting / rand)

Parkzone •	 Maximale helling 1:2 (voorkeur 1:3 als max.)
Bruggetjes •	 Gebruik van natuurlijke materialen

•	 Kleinschalig
•	 Refererend aan de omliggende wijken

Geluidsscherm •	 Natuurlijk materiaal 
•	 Robuust 
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Natuurlijke uitstraling van geluidswal.

Wand als geluidswal. 

Paden van gemaaid gras.

Struinpaden door ruig gras. Trap naar uitkijkpunt. 

Struikgewas.

Oeverbeplanting. 

beplanting verharding geluidscherm

Voetpad: halfverharding kleischelpen.
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impressies park
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1.  INLEIDING 
 
 
In opdracht van RBOI-Rotterdam bv is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht 
op de projectlocatie Nutrihage te Zoetermeer.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het opstellen van een bestemmingsplanwijziging en 
de daaruit voortvloeiende aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In het 
kader van de Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een 
omgevingsvergunningaanvraag (activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage 
inzake de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige, dan wel het huidige, gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische  bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 
januari 2009) gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem en eventueel vrijkomende grond. 
 
Leeswijzer 
De locatiegegevens, het vooronderzoek en de opzet van het onderzoek zijn beschreven in 
hoofdstuk 2. De keuze van de opzet van het onderzoek is onder meer afhankelijk van het 
huidige en het voormalige gebruik van het perceel.  
 
Een beschrijving van het veldonderzoek en het analytisch onderzoek is weergegeven in de 
hoofdstukken 3 en 4. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming, geïnterpreteerd en besproken in hoofdstuk 5. 
 
Op basis van de verzamelde onderzoeksresultaten is de chemische bodemkwaliteit van de 
onderzoekslocatie beoordeeld. Deze beoordeling is ondergebracht in hoofdstuk 6 (conclusies). 
Daarnaast worden op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot eventueel te nemen vervolgstappen. 
 
In hoofdstuk 7 zijn de factoren, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek, 
toegelicht. 
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2.  VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 
 
 
2.1.  ALGEMEEN 
 
Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- of 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventueel te verwachten verontreinigingen. 
Ten behoeve van het opstellen van de hypothese dient een vooronderzoek uitgevoerd te 
worden overeenkomstig de NEN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). 
 
In het kader van onderhavig onderzoek is het vooronderzoek uitgevoerd conform het standaard 
niveau. In dit kader is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 
 
- regionale bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf 2.2);  
- huidig (en toekomstig) gebruik van de onderzoekslocatie (paragraaf 2.3); 
- historische informatie (paragraaf 2.4). 
 
De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de genoemde paragrafen 
van onderhavige rapportage. De conclusies van het vooronderzoek worden weergegeven in 
paragraaf 2.5. Op basis van deze gegevens is in paragraaf 2.6 de onderzoeksopzet bepaald. 
 
Als afbakening van de onderzoekslocatie, ten behoeve van het vooronderzoek, is gekozen voor 
het te onderzoeken perceel alsmede de aangrenzende percelen tot maximaal 50 meter 
gerekend vanaf de grens van het te onderzoeken perceel. Opgemerkt dient te worden dat de 
genoemde afstand een arbitraire keuze betreft.  
 
 
2.2.  REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
Teneinde inzicht te kunnen verkrijgen in de samenstelling van de diepere bodemlagen is de 
Grond-waterkaart van Nederland, kaartbladen 30D, 30 oost, 31 west (Den Haag-Utrecht) 
geraadpleegd. Deze is uitgegeven door het Instituut van Grondwater en Geo-energie TNO 
(IGG). De regionale geohydrologische opbouw kan als volgt worden omschreven: 
 
Deklaag 
Over het algemeen wordt de slecht doorlatende deklaag gevormd door fijne slibhoudende 
zanden, kleien en veenafzettingen van holocene ouderdom (Westlandformatie). De dikte van de 
deklaag op de onderzoekslocatie is circa 10 meter. 
 
1e watervoerende pakket 
Het eerste watervoerende pakket wordt globaal gevormd door goed doorlatende afzettingen 
tussen de slecht doorlatende deklaag en de scheidende laag. Het eerste watervoerende pakket 
bestaat met name uit matig grof tot matig fijne zanden. In de nabijheid van de 
onderzoekslocatie bevindt dit pakket zich op een diepte van circa 15 m - NAP en bedraagt de 
dikte van dit pakket ongeveer 25 meter. Het doorlaatvermogen (kD-waarde), zijnde het product 
van de doorlaatbaarheidscoëfficiënt (k) en de dikte (D) van het eerste watervoerende pakket 
wordt geschat op 1.000 m2/d. De grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket is 
zuidelijk gericht. De stijghoogte van het grondwater in het eerste watervoerende pakket is 
vastgesteld op 5,3 m - NAP. De stijghoogte van het freatisch grondwater is 5,7 m - NAP, hieruit 
kan men afleiden dat hier sprake is van een kwelsituatie. 
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1e scheidende laag 
Het eerste en tweede watervoerende pakket worden gescheiden door kleiige en slibhoudende 
afzettingen. De top van de scheidende laag in de nabijheid van de onderzoekslocatie ligt op een 
diepte van circa 40 m - NAP en bedraagt de dikte van dit pakket ongeveer 20 meter. 
Verwacht wordt dat de verticale hydraulische weerstand van de slecht doorlatende laag over 
het algemeen enkele duizenden dagen zal bedragen. 
 
2e watervoerende pakket 
Het tweede watervoerende pakket wordt globaal gevormd door goed doorlatende afzettingen 
(grind- of slibhoudende fijne tot grove zandhoudende afzettingen) beneden de scheidende laag. 
De top van het tweede watervoerende pakket in de nabijheid van de onderzoekslocatie ligt op 
een diepte van circa 60 m - NAP. De dikte is onbekend en de kD-waarde voor het tweede 
watervoerende pakket is eveneens niet bekend. 
 
 
2.3.  BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de overzichtskaart van bijlage 
1.1. Enkele locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in tabel 1. 
 
 

TABEL 1: Locatiespecifieke gegevens 

Locatiegegevens 

Locatie Nutrihage 

Plaats Zoetermeer 

Gemeente Zoetermeer 

Provincie Zuid-Holland 

Kadastrale gemeente Zegwaard 

Kadastrale gegevens sectie C, nummers 3653, 7265, 7266 en 7280 

Rijksdriehoekcoördinaten X: 94.177 Y: 451.419 

Oppervlakte in m2 circa 61.800 

Huidige gebruik weiland 

Maaiveldtype gras 

 
 
Huidig (en toekomstig) gebruik 
Op 9 april 2013 heeft een locatie-inspectie plaatsgevonden  inzake het huidige gebruik. De 
locatie is momenteel volledig onbebouwd. Op een gedeelte zijn schapen aanwezig en op een 
gedeelte is een voetbalveld aanwezig. Grotendeels is het terrein niet in gebruik. Men is 
voornemens om op de locatie nieuwbouw te realiseren (woningbouw en bedrijven). Overige 
aspecten ten aanzien van de onderzoekslocatie staan hieronder beknopt omschreven:   
 
 
- tijdens de locatie-inspectie zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie geen 

asbestverdachte materialen waargenomen; 
- op en in de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen zakkingen, dan wel 

ophogingen in het maaiveld waargenomen welke kunnen duiden op de aanwezigheid 
van mogelijke (sloot)dempingen; 

- ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen (bodem)bedreigende activiteiten 
waargenomen die een mogelijke bodemverontreiniging (hebben) kunnen veroorzaken. 

 
Ter illustratie is in bijlage 6 een fotoreportage opgenomen. 
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2.4.  HISTORISCHE INFORMATIE 
 
Op 5 maart 2013 is de gemeente Zoetermeer geraadpleegd inzake het historische gebruik van 
de onderzoekslocatie en de omliggende percelen. Voor de volledigheid is de verkregen 
historische informatie opgenomen in bijlage 8 van onderhavige rapportage. Uit het historisch 
onderzoek blijkt het volgende: 
 
- voor zover bekend hebben geen tanks gelegen op het onderzoeksterrein; 
- de locatie is op basis van de voor ons bekende informatie niet verdacht op het voorkomen 

van asbest; 
- de naastgelegen percelen zijn (of waren) in gebruik ten behoeve van wonen met tuin en 

industrie (Numico); 
- naar verwachting hebben de activiteiten op de omliggende percelen de chemische 

bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie niet negatief beïnvloed. 
 
Luchtfoto’s onderzoekslocatie en omliggende percelen 
Van het gebied zijn diverse luchtfoto’s bestudeerd. Op de foto's is te zien dat de locatie altijd 
braakliggend is geweest. Er zijn geen bijzonderheden waargenomen die mogelijk een 
(bodem)verontreiniging (hebben) kunnen veroorzaken.  
 
Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is in het verleden een milieukundig onderzoek uitgevoerd 
door Arcadis (rapport kenmerk: 110304/OF4/151/000349/003/HB, d.d. 2 juli 2004). Uit de 
resultaten blijkt dat ter plaatse van de waterzuivering (ten zuiden van onderhavige locatie) de 
grond licht verontreinigd is met PAK. Voor de rest zijn geen verontreinigingen aangetroffen in de 
grond. Het grondwater is matig verontreinigd met arseen. Naar alle waarschijnlijkheid is de 
verontreiniging te relateren aan natuurlijke factoren. 
 
In de rapportage van Arcardis is tevens een lijst opgenomen van voorgaande onderzoeken ter 
plaatse van het naastgelegen terrein (Numico). De lijst is opgenomen in bijlage 8 van 
onderhavige rapportage. Gezien de afstand ten opzichte van onderhavige locatie is de 
verwachting dat de resultaten geen invloed hebben op onderhavige locatie. 
 
Bodemkwaliteitskaart  
De gemeente Zoetermeer beschikt over een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart. De 
onderzoekslocatie is gelegen in zone 6: Wonen 1940-1970. Uit de gegevens blijkt dat licht 
verhoogde achtergrondgehalten voor de parameters kwik, lood en PAK verwacht kunnen 
worden, voor een standaardbodem in deze zone.  
 
De bodemfunctieklasse van het gebied is “Wonen”. 
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2.5.  CONCLUSIES VOORONDERZOEK 
 
Op basis van het vooronderzoek kan worden afgeleid dat, op en in de nabijheid van het 
onderzoeksterrein, geen aandachtspunten aanwezig zijn met betrekking tot het veroorzaken 
van een mogelijke bodemverontreiniging.  
 
 
2.6.  ONDERZOEKSOPZET 
 
In tabel 2 is per onderzoeksaspect de gevolgde onderzoeksstrategie aangegeven. 
 
 

TABEL 2: Onderzoekstrategie 

Onderzoeksaspect Kritische 
parameters 

Kritische 
bodemlaag 
(m-mv) 

Hypothese Strategie Oppervlakte  

algemene 
bodemkwaliteit 

- - onverdacht NEN 5740 : GR-ONV 61.800 m2 
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3.  VELDONDERZOEK 
 
 
3.1.  VELDWERKZAAMHEDEN 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 9 en 10 april 2013 uitgevoerd. Op 17 april 2013 heeft 
bemonstering van het grondwater plaatsgevonden. De uitgevoerde boringen zijn beschreven in 
tabel 3. De onderzoekslocatie en de posities van de meetpunten zijn weergegeven in de 
situatietekening van bijlage 1.2. 
 

TABEL 3: Aantal boringen en boordiepte (in m-mv) 

Onderzoeksaspect Aantal x diepte 
[m-mv] 

Boornummers 

algemene bodemkwaliteit 1 x 3,0 met peilbuis 
2 x 2,3 met peilbuis 
5 x 2,2 met peilbuis 

4 x 2,0 
26 x 0,5 

02 
08 en 28 

11, 20, 24, 33 en 36 
13, 15, 31, 34 

01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 37 en 38 

 
 
Uitvoeringswijze 
De veldwerkzaamheden zijn verricht door Brussee Grondboringen onder certificaat BRL SIKB 
2000, VKB protocol 2001 en 2002 (meer informatie over ons bedrijf en kwalificaties kunt u 
vinden op onze website www.idds.nl). Tijdens de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de 
beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag (met daarin de namen van de veldwerkers) is opgenomen 
in bijlage 7. Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de 
activiteiten met betrekking tot de veldwerkzaamheden en de overdracht van de monsters, 
inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of de 
opdrachtgever. Uit oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn van het 
terrein waarop het bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 
 
Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn de grond en het grondwater zintuiglijk 
beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen (organoleptisch onderzoek) en 
is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodemlagen nauwkeurig 
beschreven (lithologisch onderzoek). 
 
Organoleptisch onderzoek 
Het opgeboorde bodemmateriaal is visueel beoordeeld op het voorkomen van antropogene 
bestanddelen (puin, slakken en dergelijke) en olieproduct (via olie/watertest). Het materiaal is 
met name beoordeeld op de volgende aspecten: de aard, grootte en gradatie van voorkomen. 
 
Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen aan de geur herkend 
worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de veldwerkzaamheden passieve 
geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd worden en per boorpunt worden 
beschreven. 
 
Asbest 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid voor het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van 
de onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  
 
 

http://www.idds.nl/
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3.2.  RESULTATEN VELDWERK 
 
Lithologisch onderzoek 
De bodem van het terrein bestaat globaal vanaf het maaiveld tot een diepte van circa 1,0 m-mv 
overwegend uit klei. Plaatselijk si een zandlaag waargenomen. Vanaf een diepte van circa 1,0 
m-mv tot de geboorde diepte van 3,0 m-mv bestaat de bodem uit zand. Een gedetailleerde 
beschrijving van de ter plaatse van de onderzoekslocatie aangetroffen bodemopbouw 
(lithologie) is weergegeven in bijlage 2 (boorstaten).  
 
Organoleptisch onderzoek 
In tabel 4 zijn de zintuiglijk waargenomen relevante bijzonderheden weergegeven die mogelijk 
gerelateerd kunnen worden aan een bodemverontreiniging.  
 
Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 
materialen waargenomen. 
 
 

TABEL 4: Zintuiglijk waargenomen afwijkingen 

Boring Diepte 
[m-mv] 

Samenstelling Bijzonderheden 

01 0 – 0,5 matig fijn zand sporen baksteen 

02 0 – 1,0 matig zandige klei sporen baksteen en puin 

03 0 – 0,5 matig fijn zand sporen baksteen 

12 0 – 0,5 zwak siltige klei sporen baksteen 

22 0 – 0,5 matig fijn zand sporen baksteen 

24 0 – 0,5 zwak siltige klei sporen baksteen 

29 0 – 0,5 zwak siltige klei sporen baksteen 

31 0 – 0,5 zwak siltige klei sporen baksteen 

33 0 – 0,5 zwak siltige klei sporen baksteen 

36 0 – 0,5 zwak siltige klei sporen aardewerk 

38 0 – 0,5 zwak siltige klei sporen baksteen 
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Grondwatermetingen 
In tabel 5 zijn de resultaten van de metingen die aan het grondwater zijn uitgevoerd 
weergegeven. 
 

TABEL 5: Metingen uitgevoerd aan het grondwater  

Peilbuis Filterstelling 
(m -mv) 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

02 2,00 - 3,00 1,42 6,9 800 69,1 
08 1,30 - 2,30 0,77 6,8 930 54,4 
11 1,20 - 2,20 1,02 7,2 880 25,3 
20 1,20 - 2,20 0,95 6,8 980 103 
24 1,20 - 2,20 0,93 6,8 820 242 
28 1,30 - 2,30 2,57 6,8 2.140 68,4 
33 1,20 - 2,20 1,08 6,9 870 22,1 
36 1,20 - 2,20 1,33 6,8 840 78,8 

 
 
De gemeten waarden van het grondwater vertonen over het algemeen geen afwijkende 
waarden ten opzichte van een natuurlijke situatie. Het elektrisch geleidingsvermogen (EC) ter 
plaatse van peilbuis 28 is enigzins verhoogd ten opzichte van een natuurlijke situatie. Echter, 
een verklaring hiervoor is op basis van de voor de locatie bekende gegevens vooralsnog niet te 
geven.  
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4.  CHEMISCH ONDERZOEK 
 
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de grond(water)monsters overgebracht 
naar een RvA geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. 
 
 
4.1. ANALYSESTRATEGIE 
 
Algemene bodemkwaliteit 
Ten behoeve van het vaststellen van de algemene chemische kwaliteit van de bodem zijn van 
de boven- en ondergrond grondmengmonsters samengesteld. Als ondergrond is de bodemlaag 
vanaf 0,5 m-mv aangemerkt. 
 
Bij de selectie van de grond(meng)monsters is zowel rekening gehouden met de zintuiglijk 
waargenomen afwijkingen als het verkrijgen van een ruimtedekkend en representatief beeld van 
de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse. 
  
De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Voorts zijn 
ten behoeve van de correctie van de achtergrond- en interventiewaarden van zowel de boven- 
als de ondergrond de percentages lutum en organische stof vastgelegd. 
 
Analysepakketten 
In het standaard NEN-pakket voor grond zijn de volgende analyses opgenomen: 
 
- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink); 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen); 
- minerale olie (GC); 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 
 
Het standaard NEN-pakket voor grondwater omvat de volgende analyses: 
 
-  zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink); 
-  BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen); 
-  VOCl (vluchtige organochloorverbindingen); 
- minerale olie. 
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4.2.  RESULTATEN EN TOETSING CHEMISCHE ANALYSES 
 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 
bijlage 3 zijn opgenomen. De resultaten van de chemische analyses zijn vergeleken met de 
achtergrond- en interventiewaarden uit de toetsingstabel van de Wet bodembescherming (zie 
bijlage 4).  
 
Voor de interpretatie van de chemische analyses van de grondmonsters zijn de achtergrond- en 
interventiewaarden gecorrigeerd aan de hand van de gemeten percentages lutum en 
organische stof. Voor de organische parameters (PAK, PCB en minerale olie) zijn ten behoeve 
van de correctie percentages organisch stof aangehouden van minimaal 2,0 %, en maximaal 
30,0 %. Voor de zware metalen zijn ten behoeve van de correctie minimale percentages lutum 
en organisch stof van 2% aangehouden. De gecorrigeerde achtergrond- en interventiewaarden, 
alsmede de resultaten van de uitgevoerde toetsing, zijn weergegeven in bijlage 5.1 (grond) en 
5.2 (grondwater). 
 
De overschrijdingen ten opzichte van het toetsingskader van de Wet bodembescherming 
(Circulaire bodemsanering 2009 d.d. 3 april 2012 en het Besluit bodemkwaliteit) zijn als volgt 
geclassificeerd: 
 
- het gehalte is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde  

(grondwater), dan wel de rapportagegrens; 
* het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) en  

is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht verontreinigd; 
** het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of gelijk aan de  

interventiewaarde, zijnde matig verontreinigd; 
*** het gehalte overschrijdt de interventiewaarde, zijnde sterk verontreinigd. 
 
In tabel 6 zijn de overschrijdingen en de betreffende gemeten waarden ten opzichte van de 
achtergrond- en interventiewaarden uit de toetsingstabel (Wet bodembescherming) voor grond 
weergegeven.  
 
 
TABEL 6: Resultaten chemisch onderzoek grondmonsters (mg/kg.ds) 
 

Monster Humus 
[%] 

Lutum 
[%] 

Co Ni PCB 

M05 4,1 4,3 6,2* 18* - 

M06 2,3 13 - - 0,015* 

 
 
In de overige grondmengmonsters zijn alle onderzochte parameters lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden. Hieronder staan de geanalyseerde mengmonsters genoemd:  
 
M01: 01(0-0,5)+03(0-0,5)+22(0-0,5)= zand, sporen baksteen 
M02: 02(0-0,5)+12(0-0,5)+24(0-0,5)+29(0-0,5)= klei, sporen baksteen en puin 
M03: 31(0-0,5)+3(0-0,5)+36(0-0,5)+38(0-0,5)= klei, sporen baksteen en aardewerk 
M04: 04(0-0,5)+06(0-0,5)+08(0-0,5)+10(0-0,5)+13(0-0,5)+15(0-0,5)+17(0-0,5)= klei 
M05: 19(0-0,5)+21(0-0,5)+23(0-0,5)+26(0-0,5)+30(0-0,5)+35(0-0,5)+37(0-0,5)= klei 
M06: 02(0,5-1,0)= klei, sporen baksteen en puin 
M07: 08(0,5-1,0)+13(0,5-1,0)+20(0,5-1,0)+28(0,5-0,9)+33(0,5-1,0)+36(0,5-1,0)= klei 
M08: 02(1,0-1,5)+08(1,0-1,5)+11(0,8-1,2)+20(1,0-1,5)+24(1,2-1,7)+33(1,4-1,9)= zand 
M09: 02(2,5-3,0)+11(1,7-2,2)+15(1,5-2,0)+24(1,7-2,2)+31(1,5-2,0)+36(1,7-2,2)= zand 
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In tabel 7 zijn de overschrijdingen en de betreffende gemeten waarden ten opzichte van de 
streef- en interventiewaarden uit de toetsingstabel (Wet bodembescherming) voor grondwater 
weergegeven.  
 
 
TABEL 7: Resultaten chemisch onderzoek grondwatermonsters (µg/l) 
 

Peilbuis Ba Cd Co Cu Hg Mb Ni Pb Zn VOCl  Olie BTEXNS# 

02 - - - - - - - - - - - xylenen 0,5* 

08 - - - - - - - - - - - xylenen 0,4* 

11 - - - - - - - - - - - - 

20 - - - - - - - - - - - xylenen 0,7* 

24 - - - - - - - - - - - xylenen 0,8* 

28 100* - - - - - - - - - - xylenen 0,5* 

33 - - - - - - - - - - - xylenen 0,3* 

36 - - - - - - - - - - - xylenen 0,6* 

#: overige parameters < detectiegrens 
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5.   BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
 
Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de chemische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie het volgende: 
 
Bovengrond 
De bovengrond ter plaatse van de onderzoekslocatie is overwegend opgebouwd uit klei. In de 
bovengrond zijn zintuiglijk plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen (puin en 
baksteen) waargenomen. 
 
In M05 overschrijden de gehalten kobalt en nikkel de desbetreffende achtergrondwaarden. De 
gehalten van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden. De herkomst van de licht verhoogd aangetoonde gehalten kobalt en 
nikkel is onbekend. 
 
In M01 t/m M04 zijn alle onderzochte parameters lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden. 
 
Ondergrond 
De ondergrond ter plaatse van de onderzoekslocatie is overwegend opgebouwd uit zand en 
klei. In de ondergrond zijn zintuiglijk zeer plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde 
materialen (puin en baksteen) waargenomen. 
 
In M06 overschrijdt het gehalte PCB de desbetreffende achtergrondwaarde. De gehalten van de 
overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de betreffende achtergrondwaarden. De 
herkomst van het licht verhoogd aangetoonde gehalte PCB is onbekend. 
 
In M07 t/m M09 zijn alle onderzochte parameters lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden. 
 
Grondwater 
De gemiddelde grondwaterstand bevindt zich op circa 1,25 m-mv. Tijdens het veldonderzoek 
zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen aan het bemonsterde grondwater. 
 
In het grondwater overschrijdt over het algemeen de concentratie xylenen de desbetreffende 
streefwaarde. In het grondwater uit peilbuis 28 overschrijdt de concentratie barium de 
streefwaarde. De concentraties van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de 
betreffende streefwaarden. De herkomst van de licht verhoogd aangetoonde concentratie 
xylenen is onbekend. De concentratie barium kan naar alle waarschijnlijkheid worden 
toegeschreven aan natuurlijke factoren. 
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6.  CONCLUSIES EN ADVIES 
 
 
In opdracht van RBOI-Rotterdam bv is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht 
op de projectlocatie Nutrihage te Zoetermeer.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het opstellen van een bestemmingsplanwijziging en 
de daaruit voortvloeiende aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In het 
kader van de Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een 
omgevingsvergunningaanvraag (activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage 
inzake de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige, dan wel het huidige, gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische  bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 
januari 2009) gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem en eventueel vrijkomende grond.  
 
Conclusies 
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:  
 
Bovengrond 
- in de bovengrond zijn plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen (puin en 

baksteen) waargenomen. Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn 
zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen; 

- de bovengrond is zeer plaatselijk licht verontreinigd met kobalt en nikkel en is niet 
verontreinigd met de overige onderzochte zware metalen, PCB’s, PAK en minerale olie. 

 
Ondergrond 
- in de ondergrond zijn zeer plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen (puin en 

baksteen) waargenomen. In het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen 
asbestverdachte materialen waargenomen; 

- de ondergrond is zeer plaatselijk licht verontreinigd met PCB en is niet verontreinigd met de 
onderzochte zware metalen, PAK en minerale olie. 

 
Grondwater 
- het grondwater is licht verontreinigd met xylenen, zeer plaatselijk licht verontreinigd met 

barium en is niet verontreinigd met de overige onderzochte zware metalen, vluchtige 
aromaten, VOCl en minerale olie. 
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Gelet op de onderzoeksresultaten, te weten de aangetoonde overschrijdingen van de 
betreffende achtergrondwaarden (grond) en/of de aangetoonde overschrijdingen van de 
betreffende streefwaarden (grondwater) dient de hypothese onverdacht voor de 
onderzoekslocatie formeel te worden verworpen. Echter, de gemeten waarden zijn dermate 
gering dat aanvullend onderzoek naar het voorkomen van deze stoffen in de bodem op het 
perceel ingevolge de Wet bodembescherming, niet noodzakelijk is. 
 
Beperkingen inzake het verlenen van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen), alsmede 
de voortzetting van het huidige bodemgebruik, worden op basis van de onderzoeksresultaten 
uit milieuhygiënisch oogpunt niet voorzien. 
 
Aanbevelingen 
Wij adviseren om de onderzoeksresultaten voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde 
Gemeente Zoetermeer, om na te gaan of zij kunnen instemmen met de onderzoeksresultaten 
en bovengenoemde conclusies ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning 
(activiteit bouwen).  
 
Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten 
de locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan 
de kwaliteitsnormen die door het Besluit bodemkwaliteit aan de betreffende toepassing worden 
verbonden.  
 
 
IDDS bv 
Noordwijk (ZH) 
 



 

Nutrihage te Zoetermeer: 1210E810/DBI/rap1    17/17 

7.  BETROUWBAARHEID 
 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een 
beperkt aantal monsters en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat lokale afwijkingen in het bodemmateriaal voorkomen. IDDS acht zich niet 
aansprakelijk voor de schade die hier mogelijkerwijs uit voortvloeit. Hierbij dient tevens te 
worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. 
Beïnvloeding van de grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering 
van dit onderzoek, bijvoorbeeld door het bouwrijp maken van de locatie, aanvoer van grond van 
elders of verspreiding van verontreinigingen van verder gelegen terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport. In 
veel gevallen hanteren de beoordelende instanties een termijn (meestal maximaal 5 jaar) 
waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het 
voorkomen en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden 
omtrent de aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte 
verontreinigende stoffen. 
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zandhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, zwak 
roesthoudend, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, grijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 32
Datum: 10-4-2013

0

50

1

gras0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak zandhoudend, geen 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

-50
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Boring: 33
Datum: 10-4-2013

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen roest, 
sporen grind, zwak zandhoudend, 
geen olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-140

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
kleihoudend, geen olie-water 
reactie, grijs, Edelmanboor

-220

Boring: 34
Datum: 1-2-2004

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, zwak 
roesthoudend, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Klei, sterk siltig, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, grijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 35
Datum: 1-2-2004

0

50

1

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 36
Datum: 9-4-2013

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
sporen aardewerk, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

-80

Klei, sterk siltig, laagjes zand, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-170

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
kleihoudend, geen olie-water 
reactie, grijs, Edelmanboor

-220
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Boring: 37
Datum: 1-2-2004

0

50

1

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
zwak zandhoudend, sporen roest, 
geen olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 38
Datum: 1-2-2004

0

50

1

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIJLAGE 3.1 

ANALYSECERTIFICATEN GROND 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Ons kenmerk : Project 445088
Validatieref. : 445088_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : WSYL-QVXA-UFMM-ATDE
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 9 oliechromatogram(men) + 4 bijlage(n)

Amsterdam, 17 april 2013

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 86,3 81,7 78,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,9 2,6 4,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 5,9 19,5 16,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 39 61 55
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,35 < 0,35 < 0,35
S kobalt (Co) mg/kg ds 3,4 4,9 6,8
S koper (Cu) mg/kg ds < 10 13 14
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 0,10 0,08
S lood (Pb) mg/kg ds 16 24 32
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 10 15 20
S zink (Zn) mg/kg ds 41 58 65

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fenantreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S anthraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fluoranteen mg/kg ds 0,21 0,19 < 0,15
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S chryseen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15

S som PAK (10) mg/kg ds 1,2 1,1 1,0

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445088
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1536577 = M01 01 (0-50) 03 (0-50) 22 (0-50)
1536578 = M02 02 (0-50) 12 (0-50) 24 (0-50) 29 (0-50)
1536579 = M03 31 (0-50) 33 (0-50) 36 (0-50) 38 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013
Ontvangstdatum opdracht : 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013
Startdatum : 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013
Monstercode : 1536577 1536578 1536579
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 78,7 80,4 84,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,4 4,1 2,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 31,7 4,3 13,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 46 48 46
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,35 < 0,35 < 0,35
S kobalt (Co) mg/kg ds 6,9 6,2 3,7
S koper (Cu) mg/kg ds < 10 12 < 10
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,07 0,07 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 36 29 16
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 20 18 11
S zink (Zn) mg/kg ds 54 56 36

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fenantreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S anthraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fluoranteen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S chryseen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15

S som PAK (10) mg/kg ds 1,0 1,0 1,0

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,003
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,003
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,004
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,003
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,015

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445088
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1536580 = M04 04 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 13 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-50)
1536581 = M05 19 (0-50) 21 (0-50) 23 (8-58) 26 (0-50) 30 (0-50) 35 (0-50) 37 (0-50)
1536582 = M06 02 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013
Ontvangstdatum opdracht : 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013
Startdatum : 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013
Monstercode : 1536580 1536581 1536582
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 71,5 73,8 78,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) < 0,1 < 0,1 0,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 48,9 23,0 1,3

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 53 25 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,35 < 0,35 < 0,35
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,0 2,9 2,2
S koper (Cu) mg/kg ds < 10 < 10 < 10
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 10 < 10 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 14 8 6
S zink (Zn) mg/kg ds 32 < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fenantreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S anthraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fluoranteen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S chryseen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15

S som PAK (10) mg/kg ds 1,0 1,0 1,0

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445088
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1536583 = M07 08 (50-100) 13 (50-100) 20 (50-100) 28 (50-90) 33 (50-100) 36 (50-80)
1536584 = M08 02 (100-150) 08 (100-150) 11 (80-120) 20 (100-150) 24 (120-170) 33 (140-190)
1536585 = M09 02 (250-300) 11 (170-220) 15 (150-200) 24 (170-220) 31 (150-200) 36 (170-220)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013
Ontvangstdatum opdracht : 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013
Startdatum : 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013
Monstercode : 1536583 1536584 1536585
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445088
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1536577
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : M01 01 (0-50) 03 (0-50) 22 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1536578
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : M02 02 (0-50) 12 (0-50) 24 (0-50) 29 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1536579
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : M03 31 (0-50) 33 (0-50) 36 (0-50) 38 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1536580
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : M04 04 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 13 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1536581
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : M05 19 (0-50) 21 (0-50) 23 (8-58) 26 (0-50) 30 (0-50) 35 (0-50) 37 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1536582
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : M06 02 (50-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 6 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1536583
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : M07 08 (50-100) 13 (50-100) 20 (50-100) 28 (50-90) 33 (50-100) 36 (50-80)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 7 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1536584
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : M08 02 (100-150) 08 (100-150) 11 (80-120) 20 (100-150) 24 (120-170) 33 (140-190)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 8 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1536585
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : M09 02 (250-300) 11 (170-220) 15 (150-200) 24 (170-220) 31 (150-200) 36 (170-220)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 9 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



Aanvullende informatie
Indicatieve resultaten onder de reguliere rapportagegrens

Uw referentie : M01 01 (0-50) 03 (0-50) 22 (0-50)
Monstercode : 1536577

minerale olie (florisil
clean-up)

: 28 mg/kg ds

Uw referentie : M02 02 (0-50) 12 (0-50) 24 (0-50) 29 (0-50)
Monstercode : 1536578

minerale olie (florisil
clean-up)

: 33 mg/kg ds

Uw referentie : M03 31 (0-50) 33 (0-50) 36 (0-50) 38 (0-50)
Monstercode : 1536579

minerale olie (florisil
clean-up)

: <20 mg/kg ds

Uw referentie : M04 04 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 13 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-50)
Monstercode : 1536580

minerale olie (florisil
clean-up)

: <20 mg/kg ds

Uw referentie : M05 19 (0-50) 21 (0-50) 23 (8-58) 26 (0-50) 30 (0-50) 35 (0-50) 37 (0-50)
Monstercode : 1536581

minerale olie (florisil
clean-up)

: <20 mg/kg ds

Uw referentie : M06 02 (50-100)
Monstercode : 1536582

minerale olie (florisil
clean-up)

: 32 mg/kg ds

Uw referentie : M07 08 (50-100) 13 (50-100) 20 (50-100) 28 (50-90) 33 (50-100) 36 (50-80)
Monstercode : 1536583

minerale olie (florisil
clean-up)

: <20 mg/kg ds

Uw referentie : M08 02 (100-150) 08 (100-150) 11 (80-120) 20 (100-150) 24 (120-170) 33 (140-190)
Monstercode : 1536584

minerale olie (florisil
clean-up)

: <20 mg/kg ds

Uw referentie : M09 02 (250-300) 11 (170-220) 15 (150-200) 24 (170-220) 31 (150-200) 36 (170-220)
Monstercode : 1536585

minerale olie (florisil
clean-up)

: <20 mg/kg ds

Opmerking
Deze indicatieve resultaten vallen buiten de geaccrediteerde methode(n) en dienen derhalve te worden gezien als

Bijlage 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445088
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



aanvullende informatie op de op het analysecertificaat vermelde resultaten.

Bijlage 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445088
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1536577 M01 01 (0-50) 03 (0-50) 22 (0-50) 01 0-0.5 ECT520
03 0-0.5 ECP189
22 0-0.5 ECJ146

1536578 M02 02 (0-50) 12 (0-50) 24 (0-50) 29 (0-50) 02 0-0.5 ECT404
12 0-0.5 ECT414
24 0-0.5 ECM425
29 0-0.5 ECJ318

1536579 M03 31 (0-50) 33 (0-50) 36 (0-50) 38 (0-50) 31 0-0.5 1338432AA
33 0-0.5 1338425AA
36 0-0.5 1338435AA
38 0-0.5 ECT450

1536580 M04 04 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 13 (0-50)
15 (0-50) 17 (0-50)

04 0-0.5 ECT411
06 0-0.5 ECM415
08 0-0.5 ECP763
10 0-0.5 ECM470
13 0-0.5 ECP754
15 0-0.5 ECH952
17 0-0.5 ECM348

1536581 M05 19 (0-50) 21 (0-50) 23 (8-58) 26 (0-50) 30 (0-50)
35 (0-50) 37 (0-50)

19 0-0.5 ECT472
21 0-0.5 ECT400
23 0.08-0.58 ECM456
26 0-0.5 1337813AA
30 0-0.5 1337818AA
35 0-0.5 ECT493
37 0-0.5 ECT434

1536582 M06 02 (50-100) 02 0.5-1 ECT468

1536583 M07 08 (50-100) 13 (50-100) 20 (50-100) 28 (50-90) 33
(50-100) 36 (50-80)

08 0.5-1 ECP733
13 0.5-1 ECP712
20 0.5-1 ECP761
28 0.5-0.9 1338430AA
33 0.5-1 1337826AA
36 0.5-0.8 1338440AA

1536584 M08 02 (100-150) 08 (100-150) 11 (80-120) 20
(100-150) 24 (120-170) 33 (140-190)

02 1-1.5 ECT421
08 1-1.5 ECP701
11 0.8-1.2 ECL621
20 1-1.5 ECP734
24 1.2-1.7 ECJ062
33 1.4-1.9 1338423AA

1536585 M09 02 (250-300) 11 (170-220) 15 (150-200) 24
(170-220) 31 (150-200) 36 (170-220)

15 1.5-2 ECH945
31 1.5-2 1338431AA
11 1.7-2.2 ECP748
24 1.7-2.2 ECJ145
36 1.7-2.2 1338441AA
02 2.5-3 ECJ319
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Project code : 445088
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN 5709
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
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Project code : 445088
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Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.
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BIJLAGE 3.2 
ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Ons kenmerk : Project 445897
Validatieref. : 445897_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 8 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 22 april 2013

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 22 38 < 20
S cadmium (Cd) µg/l < 0,4 < 0,4 < 0,4
S kobalt (Co) µg/l < 10 < 10 < 10
S koper (Cu) µg/l < 10 < 10 < 10
S kwik (Hg) FIAS/Fims µg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 10 < 10 < 10
S molybdeen (Mo) µg/l < 3 < 3 < 3
S nikkel (Ni) µg/l < 10 < 10 < 10
S zink (Zn) µg/l < 20 < 20 22

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 100 < 100 < 100

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l 0,3 0,3 0,3
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l 0,2 0,2 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l 0,6 0,4 0,5
S naftaleen µg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som xylenen µg/l 0,8 0,6 0,7

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,25 < 0,25 < 0,25
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,25 < 0,25 < 0,25
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,25 < 0,25 < 0,25
S trichloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,52 0,52 0,52

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445897
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1636883 = 24-1-1 24 (120-220)
1636884 = 36-1-1 36 (120-220)
1636885 = 20-1-1 20 (120-220)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/04/2013 17/04/2013 17/04/2013
Ontvangstdatum opdracht : 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013
Startdatum : 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013
Monstercode : 1636883 1636884 1636885
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 26 100 < 20
S cadmium (Cd) µg/l < 0,4 < 0,4 < 0,4
S kobalt (Co) µg/l < 10 < 10 < 10
S koper (Cu) µg/l < 10 < 10 < 10
S kwik (Hg) FIAS/Fims µg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 10 < 10 < 10
S molybdeen (Mo) µg/l < 3 < 3 < 3
S nikkel (Ni) µg/l < 10 < 10 < 10
S zink (Zn) µg/l < 20 < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 100 < 100 < 100

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l < 0,1 0,1 < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l 0,2 0,4 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som xylenen µg/l 0,3 0,5 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,25 < 0,25 < 0,25
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,25 < 0,25 < 0,25
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,25 < 0,25 < 0,25
S trichloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,52 0,52 0,52

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445897
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1636886 = 33-1-1 33 (120-220)
1636887 = 28-1-1 28 (130-230)
1636888 = 11-1-1 11 (120-220)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/04/2013 17/04/2013 17/04/2013
Ontvangstdatum opdracht : 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013
Startdatum : 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013
Monstercode : 1636886 1636887 1636888
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l < 20 < 20
S cadmium (Cd) µg/l < 0,4 < 0,4
S kobalt (Co) µg/l < 10 < 10
S koper (Cu) µg/l < 10 < 10
S kwik (Hg) FIAS/Fims µg/l < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 10 < 10
S molybdeen (Mo) µg/l < 3 < 3
S nikkel (Ni) µg/l < 10 < 10
S zink (Zn) µg/l < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 100 < 100

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l 0,1 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l 0,3 0,4
S naftaleen µg/l < 0,05 < 0,05

S som xylenen µg/l 0,4 0,5

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,5 < 0,5
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,5 < 0,5
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,25 < 0,25
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,25 < 0,25
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,25 < 0,25
S trichloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,52 0,52

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,5 < 0,5

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445897
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1636889 = 08-1-1 08 (130-230)
1636890 = 02-1-1 02 (200-300)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/04/2013 17/04/2013
Ontvangstdatum opdracht : 18/04/2013 18/04/2013
Startdatum : 18/04/2013 18/04/2013
Monstercode : 1636889 1636890
Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445897
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1636883
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : 24-1-1 24 (120-220)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <100 µg/l

Oliechromatogram 1 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1636884
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : 36-1-1 36 (120-220)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <100 µg/l

Oliechromatogram 2 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1636885
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : 20-1-1 20 (120-220)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <100 µg/l

Oliechromatogram 3 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1636886
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : 33-1-1 33 (120-220)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <100 µg/l

Oliechromatogram 4 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1636887
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : 28-1-1 28 (130-230)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <100 µg/l

Oliechromatogram 5 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1636888
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : 11-1-1 11 (120-220)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <100 µg/l

Oliechromatogram 6 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1636889
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : 08-1-1 08 (130-230)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <100 µg/l

Oliechromatogram 7 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1636890
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : 02-1-1 02 (200-300)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <100 µg/l

Oliechromatogram 8 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1636883 24-1-1 24 (120-220) 24 1.2-2.2 0172209YA
24 1.2-2.2 0172179YA
24 1.2-2.2 0108957MM

1636884 36-1-1 36 (120-220) 36 1.2-2.2 0172175YA
36 1.2-2.2 0172208YA
36 1.2-2.2 0108958MM

1636885 20-1-1 20 (120-220) 20 1.2-2.2 0172181YA
20 1.2-2.2 0172164YA
20 1.2-2.2 0108955MM

1636886 33-1-1 33 (120-220) 33 1.2-2.2 0172188YA
33 1.2-2.2 0172205YA
33 1.2-2.2 0108993MM

1636887 28-1-1 28 (130-230) 28 1.3-2.3 0172203YA
28 1.3-2.3 0172202YA
28 1.3-2.3 0108954MM

1636888 11-1-1 11 (120-220) 11 1.2-2.2 0172180YA
11 1.2-2.2 0172190YA
11 1.2-2.2 0109012MM

1636889 08-1-1 08 (130-230) 08 1.3-2.3 0172191YA
08 1.3-2.3 0172201YA
08 1.3-2.3 0108963MM

1636890 02-1-1 02 (200-300) 02 2-3 0172204YA
02 2-3 0172197YA
02 2-3 0108984MM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445897
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445897
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 4 
TOETSINGSTABEL WET BODEMBESCHERMING 

 



BIJLAGE 1: STREEFWAARDEN GRONDWATER, INTERVENTIEWAARDEN BODEMSANERING, 
INDICATIEVE NIVEAUS VOOR ERNSTIGE VERONTREINIGING, BODEMTYPECORRECTIE EN 
MEETVOORSCHRIFTEN 

In deze bijlage zijn in tabel 1 de streefwaarden grondwater en interventiewaarden voor zowel grond 
als grondwater opgenomen. In tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’s) 
en indien beschikbaar streefwaarden voor grondwater opgenomen. Voorafgaande aan deze tabel is 
een toelichting op de INEV’s opgenomen. Deze bijlage eindigt met de formules voor bodemtypecor-
rectie en instructies voor de toepassing hiervan en een verwijzing naar meetvoorschriften.

1. Streefwaarden grondwater en interventiewaarden bodemsanering 

Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, 
uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. De getallen voor de streefwaarde 
grondwater zijn één op één overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering (2000). De streefwaarden zijn afgeleid binnen het project Integrale Normstelling 
Stoffen (INS) en zijn in december 1997 gepubliceerd (Ministerie van VROM, Integrale Normstelling 
Stoffen, Milieukwaliteitsnormen bodem, water, lucht, 1997). Met enkele uitzonderingen zijn de 
INS-streefwaarden overgenomen. De INS-streefwaarden zijn zoveel mogelijk risico-onderbouwd en 
gelden voor individuele stoffen. Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep en ondiep 
grondwater. Reden hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen diep en ondiep 
grondwater. Als grens tussen diep en ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 m 
gebruikt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze grens indicatief is. Indien informatie voorhanden 
is dat een andere grens aannemelijk is voor de te beoordelen locatie, dan kan een andere grens 
genomen worden. Hierbij valt te denken aan informatie over de grens tussen het freatische grondwa-
ter en het eerste watervoerend pakket.
• Voor ondiep grondwater (< 10 m) zijn de MILBOWA-waarden als streefwaarden overgenomen. 

Deze zijn gebaseerd op achtergrondconcentraties en gelden hierbij als handreiking.
• Voor diep grondwater (> 10 m) worden de in INS voorgestelde streefwaarden overgenomen. Dit 

betekent dat de streefwaarde bestaat uit de van nature aanwezige achtergrond-concentratie (AC) 
plus de Verwaarloosbare Toevoeging. Hierbij worden de in INS opgenomen achtergrondconcentra-
ties als handreiking gegeven (zie RIVM-rapport 711701017).

In beide gevallen geldt dat de gegeven achtergrondconcentratie als handreiking moet worden gezien. 
Indien informatie voorhanden is over de locale achtergrondconcentratie dan kan deze in combinatie 
met de Verwaarloosbare Toevoeging als streefwaarde worden gebruikt. Meer informatie over 
achtergrondconcentraties van metalen in grondwater in verschillende gebieden in Nederland is te 
vinden in RIVM-rapport nummer 711701017. Meer informatie over achtergrondconcentraties in grond 
en grondwater is te vinden in het dossier ‘meetnetten’ op www.rivm.nl, via www.dinoloket.nl en in de 
Geochemische atlas van Nederland (Alterra-rapport 2069, 2010).

De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de 
bodem heeft voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze 
zijn representatief voor het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige 
(bodem)verontreiniging. De interventiewaarden grond voor de eerste tranche stoffen zijn geëvalueerd. 
Er zijn nieuwe voorstellen voor interventiewaarden gedaan die zijn opgenomen in tabel 7.1 van het 
RIVM-rapport 711701023 (febr 2001). Voor een aantal stoffen van de eerste tranche zijn de nieuw 
voorgestelde interventiewaarden op basis van beleidsmatige overwegingen aangepast. De normaan-
passingen zijn beschreven in het NOBO-rapport: VROM, 2008: NOBO: Normstelling en bodemkwali-
teitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005, 2006 en 
2007. De interventiewaarden grond voor de andere tranches zijn niet geëvalueerd en blijven gelijk aan 
de interventiewaarden grond zoals opgenomen in de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering (2000). De interventiewaarden grond gelden voor droge bodem. Voor bodems of 
oevers van een oppervlaktewaterlichaam zijn aparte interventiewaarden opgesteld die zijn opgeno-
men in de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 20 december 2007, nr. 247). De interventiewaarden 
grondwater zijn niet herzien en overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering (2000).
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Tabel 1 Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater9

 Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Landelijke 

achtergrond 

concentratie 

grondwater

 Streefwaarde  Interventiewaarden

  grondwater7
 grondwater  grondwater7

 grond  grondwater

   (AC)  (incl. AC)   

  ondiep  diep  diep   

  (< 10 m-mv)  (> 10 m-mv)  (> 10 m -mv)   

  (µg/l)  (µg/l)  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 1. Metalen

Antimoon – 0,09 0,15 22 20

 Arseen 10 7 7,2 76 60

Barium 50 200 200 -8 625

 Cadmium 0,4 0,06 0,06 13 6

Chroom 1 2,4 2,5 – 30

 Chroom III – – – 180 –

Chroom VI – – – 78 –

 Kobalt 20 0,6 0,7 190 100

Koper 15 1,3 1,3 190 75

 Kwik 0,05 – 0,01 – 0,3

Kwik (anorganisch) – – – 36 –

 Kwik (organisch) – – – 4 –

Lood 15 1,6 1,7 530 75

 Molybdeen 5 0,7 3,6 190 300

Nikkel 15 2,1 2,1 100 75

 Zink 65 24 24 720 800

Tabel 1 Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater9

 Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Interventiewaarden

  grondwater7
 grond  grondwater

  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 2. Overige anorganische stoffen

Chloride (mg Cl/l) 100 mg/l – –

 Cyanide (vrij) 5 20 1.500

Cyanide (complex) 10 50 1.500

 Thiocyanaat – 20 1.500

3. Aromatische verbindingen

 Benzeen 0,2 1,1 30

Ethylbenzeen 4 110 150

 Tolueen 7 32 1.000

Xylenen (som)1 0,2 17 70

 Styreen (vinylbenzeen) 6 86 300

Fenol 0,2 14 2.000

 Cresolen (som)1  0,2 13 200

Tabel 1 Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater9

 Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Interventiewaarden

  grondwater7
 grond  grondwater

  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 4. Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen 

(PAK’s)5
   

Naftaleen 0,01 – 70

 Fenantreen 0,003* – 5
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Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Interventiewaarden

  grondwater7
 grond  grondwater

  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

Antraceen 0,0007* – 5

 Fluorantheen 0,003 – 1

Chryseen 0,003* – 0,2

 Benzo(a)antraceen 0,0001* – 0,5

Benzo(a)pyreen 0,0005* – 0,05

 Benzo(k)fluorantheen 0,0004* – 0,05

Indeno(1,2,3cd)pyreen 0,0004* – 0,05

 Benzo(ghi)peryleen 0,0003 – 0,05

PAK’s (totaal) (som 10)1 – 40 –

 5. Gechloreerde koolwaterstoffen

a. (vluchtige) koolwaterstoffen

 Monochlooretheen (Vinylchloride)2  0,01 0,1 5

Dichloormethaan 0,01 3,9 1.000

 1,1-dichloorethaan 7 15 900

1,2-dichloorethaan 7 6,4 400

 1,1-dichlooretheen2
 0,01 0,3 10

1,2-dichlooretheen (som)1 0,01 1 20

 Dichloorpropanen (som)1  0,8 2 80

Trichloormethaan (chloroform) 6 5,6 400

 1,1,1-trichloorethaan 0,01 15 300

1,1,2-trichloorethaan 0,01 10 130

 Trichlooretheen (Tri) 24 2,5 500

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,01 0,7 10

 Tetrachlooretheen (Per) 0,01 8,8 40

b. chloorbenzenen5

 Monochloorbenzeen 7 15 180

Dichloorbenzenen (som)1 3 19 50

 Trichloorbenzenen (som)1  0,01 11 10

Tetrachloorbenzenen (som)1 0,01 2,2 2,5

 Pentachloorbenzenen 0,003 6,7 1

Hexachloorbenzeen 0,00009* 2,0 0,5

 c. chloorfenolen5
   

Monochloorfenolen(som)1 0,3 5,4 100

 Dichloorfenolen(som)1  0,2 22 30

Trichloorfenolen(som)1 0,03* 22 10

 Tetrachloorfenolen(som)1  0,01* 21 10

Pentachloorfenol 0,04* 12 3

 d. polychloorbifenylen (PCB’s)

PCB’s (som 7)1 0,01* 1 0,01

 e. Overige gechloreerde koolwaterstoffen

Monochlooranilinen (som)1 – 50 30

 Dioxine (som TEQ)1  – 0,00018 nvt6

Chloornaftaleen (som)1 – 23 6

 6. Bestrijdings-middelen

a. organochloor-bestrijdingsmiddelen

 Chloordaan (som)1  0,02 ng/l* 4 0,2

DDT (som)1 – 1,7 –

 DDE (som)1  – 2,3 –

DDD (som)1 – 34 –

 DDT/DDE/DDD (som)1  0,004 ng/l* – 0,01

Aldrin 0,009 ng/l* 0,32 –

 Dieldrin 0,1 ng/l* – –

Endrin 0,04 ng/l* – –

 Drins (som)1  – 4 0,1

α-endosulfan 0,2 ng/l* 4 5
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Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Interventiewaarden

  grondwater7
 grond  grondwater

  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 α-HCH 33 ng/l 17 –

β-HCH 8 ng/l 1,6 –

 γ-HCH (lindaan) 9 ng/ 1,2 –

HCH-verbindingen (som)1 0,05 – 1

 Heptachloor 0,005 ng/l* 4 0,3

Heptachloorepoxide (som)1 0,005 ng/l* 4 3

 b. organofosfor-pesticiden

–

 c. organotin- bestrijdingsmiddelen

Organotinverbindingen (som)1 0,05* – 16 ng/l 2,5 0,7

 d. chloorfenoxy-azijnzuur

herbiciden

MCPA 0,02 4 50

 e. overige bestrijdingsmiddelen

Atrazine 29 ng/l 0,71 150

 Carbaryl 2 ng/l* 0,45 50

Carbofuran2 9 ng/l 0,017 100

 7. Overige stoffen

Asbest3 – 100 –

 Cyclohexanon 0,5 150 15.000

Dimethyl ftalaat – 82 –

 Diethyl ftalaat – 53 –

Di-isobutyl ftalaat – 17 –

 Dibutyl ftalaat – 36 –

Butyl benzylftalaat – 48 –

 Dihexyl ftalaat – 220 –

Di(2-ethylhexyl)ftalaat – 60 –

 Ftalaten (som)1  0,5 – 5

Minerale olie4 50 5.000 600

 Pyridine 0,5 11 30

Tetrahydrofuran 0,5 7 300

 Tetrahydrothiofeen 0,5 8,8 5.000

Tetrahydrothiofeen – 75 630

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt.
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit (VROM, 2007). Voor 
de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit (VROM, 2007). Bij het 
berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < vereiste rapportagegrens AS3000 
vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de berekende waarde het resultaat < vereiste rapporta-
gegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van 
toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) 
zijn, dan dient de berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als gemeten 
gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een berekende somwaarde 
waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 maal de rapportagegrens, heeft geen 
verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is 
verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. Dit geldt bijvoorbeeld als bij een meting van PAK in het grondwater alleen 
naftaleen in een licht verhoogde concentratie is aangetoond en de overige PAK een waarde ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ 
hebben. Voor die overige PAK worden dan relatief hoge gehalten berekend (door de vermenigvuldiging met 0,7), waarvan kan 
worden onderbouwd dat die gehalten niet in het grondwater aanwezig zullen zijn gezien de immobiliteit van de betreffende stoffen.
2 De Interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaar-
heid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-
dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht.
3 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest)
4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van verontreiniging met mengsels 
(bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen te worden bepaald. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische 
en chemische differentiatie wordt bestudeerd.
5 Voor grondwater zijn effecten van PAK’s, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele interventie-
waarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). Dit 
betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er 
is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ(Ci/Ii) >1, waarbij Ci = gemeten 
concentratie van een stof uit een betreffende groep en Ii = interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep.
6 Voor grondwater is er een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
7 De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze 
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Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten 
minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, mits de 
gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat ’< rapportagegrens AS3000’ mag de 
beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten 
gehalte rapporteert (zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 
vereiste rapportagegrens AS3000
8 De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van 
nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als 
gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium 
van 920 mg/kg d.s. Deze voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste 
andere metalen en is voor barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s.
9 Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportagegrens AS3000), dan 
dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde (of hiermee bere-
kende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan 
optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen 
toetsingsresultaat heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende 
monster niet goed kan worden beoordeeld. 

2. Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’S) 

Voor de stoffen in tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging opgenomen. Het 
betreffen stoffen van de tweede, derde en vierde tranche afleiding interventiewaarden. Op basis van 
twee redenen is een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging aangegeven en geen interventie-
waarde:
1. er zijn geen gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften beschikbaar of binnenkort te 

verwachten;
2. de ecotoxicologische onderbouwing van de interventiewaarde is niet aanwezig of minimaal en in 

het laatste geval lijkt het erop dat de ecotoxicologische effecten kritischer zijn dan de humaantoxi-
cologische effecten.
De ecotoxicologische onderbouwing dient te voldoen aan de volgende criteria:
a. er dienen minimaal 4 toxiciteitsgegevens beschikbaar te zijn voor minimaal twee taxonomische 

groepen;
b. voor metalen dienen alle gegevens betrekking te hebben op het compartiment bodem;
c. voor organische stoffen mogen maximaal twee gegevens via evenwichtspartitie uit gegevens 

voor het compartiment water zijn afgeleid;
d. er dienen minimaal twee gegevens voor individuele soorten beschikbaar te zijn.
Indien aan een of meerdere van deze criteria niet is voldaan en indien ecotoxicologische effecten 
kritischer zijn dan humaantoxicologische effecten, wordt volstaan met het vaststellen van een 
indicatief niveau voor ernstige verontreiniging.

De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De 
status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde. Over- 
of onderschrijding van de indicatieve niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft 
het nemen van een beslissing over de ernst van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Het 
bevoegd gezag dient daarom naast de indicatieve niveaus ook andere overwegingen te betrekken bij 
de beslissing of er sprake is van ernstige verontreiniging. Hierbij kan gedacht worden aan:
• nagaan of er op basis van andere stoffen sprake is van ernstige verontreiniging en spoed tot 

saneren. Op verontreinigde locaties komen vaak meerdere stoffen tegelijk voor. Indien voor andere 
stoffen wel interventiewaarden zijn vastgesteld kan op basis van deze stoffen nagegaan worden of 
er sprake is van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. In zo’n geval is een risicoschatting 
voor de stoffen waarvoor slechts een indicatief niveau is aangegeven minder relevant. Indien op 
basis van andere stoffen geen sprake blijkt te zijn van ernstige verontreiniging en spoed tot 
saneren, is een risicoschatting voor de stoffen waarvoor slechts een indicatief niveau is aangege-
ven wel belangrijk;

• een ad hoc bepaling van de actuele risico’s. Bij de bepaling van actuele risico’s ten behoeve van 
het vaststellen van de spoed tot saneren spelen naast toxicologische criteria ook andere locatiege-
bonden factoren een rol. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de blootstellings-mogelijkheden, het 
gebruik van de locatie of de oppervlaktes van de verontreiniging. Dergelijke factoren kunnen vaak 
goed bepaald worden waardoor het ondanks de onzekerheid met betrekking tot de indicatieve 
niveaus toch mogelijk is een redelijke schatting van de actuele risico’s uit te voeren. Het verdient 
aanbeveling hierbij gebruik te maken van bio-assays, omdat hiermee niet alleen de onzekerheden 
in de ecotoxicologische onderbouwing maar ook de onzekerheden ten gevolge van het gestan-
daardiseerde meet- en analysevoorschriften ontweken worden.

• aanvullend onderzoek naar de risico’s van de stof. Er kunnen aanvullende toxiciteitsexperimenten 
uitgevoerd worden om een betere schatting van de risico’s van de stof te kunnen maken.

De INEV’s zijn niet geëvalueerd en blijven gelijk aan de INEV’s zoals opgenomen in de Circulaire 
streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). Enkele voormalige interventiewaarden 
zijn omgezet in INEV’s. Dit wordt toegelicht in het NOBO-rapport: VROM, 2008: NOBO: Normstelling en 
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bodemkwaliteitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005, 
2006 en 2007. Alleen voor MTBE is het INEV voor grondwater aangepast naar de waarde die is 
genoemd in de Circulaire zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen (Staatscourant 
18 december 2008, nr. 2139).

Tabel 2 Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging6

 Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde   Indicatief niveau voor ernstige 

verontreiniging

  grondwater   grond  grondwater

  ondiep4
 diep4

  

  (< 10m -mv)  (>10 m -mv)   

  (µg/l)  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 1 Metalen

Beryllium – 0,05* 30 15

 Seleen – 0,07 100 160

Tellurium – – 600 70

 Thallium – 2* 15 7

Tin – 2,2* 900 50

 Vanadium – 1,2 250 70

Zilver – – 15 40

 Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

  grondwater4
 grond  grondwater

  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 3. Aromatische-verbindingen

Dodecylbenzeen – 1.000 0,02

 Aromatische oplosmiddelen1
 – 200 150

Dihydroxybenzenen (som)3 – 8 –

 Catechol (o-dihydroxybenzeen) 0,2 – 1.250

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen) 0,2 – 600

 Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen) 0,2 – 800

5. Gechloreerde- koolwaterstoffen

 Dichlooranilinen – 50 100

Trichlooranilinen – 10 10

 Tetrachlooranilinen – 30 10

Pentachlooranilinen – 10 1

 4-chloormethylfenolen – 15 350

Dioxine (som TEQ)2 – nvt5 0,001 ng/l

 6.Bestrijdingsmiddelen

Azinfosmethyl 0,1 ng/l * 2 2

 Maneb 0,05 ng/l* 22 0,1

Tabel 2 Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging6

 Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

  grondwater4
 water  grondwater

  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 7. Overige- verbindingen

Acrylonitril 0,8 0,1 5

 Butanol – 30 5.600

1,2 butylacetaat – 200 6.300

 Ethylacetaat – 75 15.000

Diethyleen glycol – 270 13.000

 Ethyleen glycol – 100 5.500

Formaldehyde – 0,1 50
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Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

  grondwater4
 water  grondwater

  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 Isopropanol – 220 31.000

Methanol – 30 24.000

 Methylethylketon – 35 6.000

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) – 100 9.400

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt.
1 Onder aromatische oplosmiddelen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid als ‘C9-aromatic naphta’ verstaan zoals 
gedefinieerd door de International Research and Development Corporation: o-xyleen 3,2%, i-isopropylbenzeen 2,74%, 
n-propylbenzeen 3,97%, 1-methyl-4-ethylbenzeen 7,05%, 1-methyl-3-ethylbenzeen 15,1%, 1-methyl-2-ethylbenzeen 5,44%, 1,3,5-
trimethylbenzeen 8,37%, 1,2,4-trimethylbenzeen 40,5%, 1,2,3-trimetylbenzeen 6,18% en > alkylbenzenen 6,19%.
2 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit (VROM, 2007). Voor 
de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit (VROM, 2007). Bij het 
berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < vereiste rapportagegrens AS3000 
vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de berekende waarde het resultaat < vereiste rapporta-
gegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van 
toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) 
zijn, dan dient de berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als gemeten 
gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een berekende somwaarde 
waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 maal de rapportagegrens, heeft geen 
verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is 
verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft.
3 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon.
4 De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze 
Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten 
minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, mits de 
gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de 
beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten 
gehalte rapporteert (zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 
vereiste rapportagegrens AS3000.
5 Voor grond is er een interventiewaarde.
6 Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportagegrens AS3000), dan 
dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde (of hiermee bere-
kende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan 
optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen 
toetsingsresultaat heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende 
monster niet goed kan worden beoordeeld. 

3. Bodemtypecorrectie en meetvoorschriften 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de in de tabellen opgenomen waarden voor 
standaardbodem omgerekend naar de waarden voor de betreffende bodem gebruik makende van de 
gemeten gehalten aan organische stof en lutum. De omgerekende waarden kunnen vervolgens met de 
gemeten gehalten worden vergeleken.

Metalen

Bij de omrekening voor metalen kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectie-
formule:

(IW)b = (IW)sb x [{A + (B x % lutum) + (C x % organische stof)} / {A + (Bx25) + (C x 10)}]

Waarin:
(IW)b = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem
(IW)sb = interventiewaarde voor standaardbodem
%lutum = gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem. Voor bodem met een gemeten 
lutumgehalte van minder dan 2% wordt met een lutumgehalte van 2% gerekend.
% organische stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem Voor bodem met 
een gemeten organisch stofgehalte van minder dan 2% wordt met een organisch stofgehalte van 2% 
gerekend.

A, B, C = stofafhankelijke constanten voor metalen (zie hieronder)

Stofafhankelijke constanten voor metalen1:

1 Voor antimoon, molybdeen en thallium wordt geen bodemtypecorrectie gehanteerd.
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Stof  A  B  C

 Arseen 15 0,4 0,4

Barium 30 5 0

 Beryllium 8 0,9 0

Cadmium 0,4 0,007 0,021

 Chroom 50 2 0

Kobalt 2 0,28 0

 Koper 15 0,6 0,6

Kwik 0,2 0,0034 0,0017

 Lood 50 1 1

Nikkel 10 1 0

 Tin 4 0,6 0

Vanadium 12 1,2 0

 Zink 50 3 1,5

Organische verbindingen

De interventiewaarden en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging voor organische verbin-
dingen, zijn afhankelijk van het organische stofgehalte. Bij omrekening voor organische verbindingen, 
met uitzondering van PAK’s, kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectiefor-
mule:

(IW)b = (IW)sb x (% organische stof / 10)

Waarin:
(IW)b = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem
(IW)sb = interventiewaarde voor standaardbodem
% organische stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem. Voor
bodems met gemeten percentage organische stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder 
dan 2% worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 

PAK’s

Voor interventiewaarde PAK’s wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch 
stofgehalte tot 10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bodems 
met een organisch stofgehalte tot 10% wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. en voor 
bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120 mg/kg d.s. gehan-
teerd. Tussen de 10% en 30% organische stof gehalte kan gebruik gemaakt worden van de volgende 
bodemtypecorrectieformule:

(IW)b = 40 x (% organische stof / 10)

Waarin:
(IW)b = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem
% organische stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem. 

Meetvoorschriften

De te hanteren analysemethoden zijn opgenomen in Bijlage L, behorende bij artikel 1.1 (versie 
30 november 2007) van de Regeling bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007, nr. 247, pag 67.
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Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer  M01 M02 M03 M04 
Boring(en)  01, 03, 22 02, 12, 24, 29 31, 33, 36, 38 04, 06, 08, 10, 13, 

15, 17 
Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus (% ds)  1,9 2,6 4,4 2,4 
Lutum (% ds)  5,9 20 16 32 
      
METALEN      
Barium [Ba] mg/kg ds  39 GTA  61 GTA  55 GTA  46 GTA 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  < 0,35 <AW  < 0,35 <AW  < 0,35 <AW  < 0,35 <AW 
Kobalt [Co] mg/kg ds  3,4 <AW  4,9 <AW  6,8 <AW  6,9 <AW 
Koper [Cu] mg/kg ds  < 10 <AW  13 <AW  14 <AW  < 10 <AW 
Kwik [Hg] mg/kg ds  < 0,05 <AW  0,10 <AW  0,08 <AW  0,07 <AW 
Lood [Pb] mg/kg ds  16 <AW  24 <AW  32 <AW  36 <AW 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  10 <AW  15 <AW  20 <AW  20 <AW 
Zink [Zn] mg/kg ds  41 <AW  58 <AW  65 <AW  54 <AW 
      
PAK      
Anthraceen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Chryseen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Fenanthreen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Fluorantheen mg/kg ds  0,21 GTA  0,19 GTA  < 0,15 <  < 0,15 < 
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 

Naftaleen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,2 <AW  1,1 <AW  < 1,0 <AW  < 1,0 <AW 
      
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFF
EN 

     

PCB 180 mg/kg ds  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  < 0,005 <T  < 0,005 <AW  < 0,005 <AW  < 0,005 <T 

      
OVERIG      
Droge stof %  86,3 GTA  81,7 GTA  78,7 GTA  78,7 GTA 
Aard artefacten -   GTA   GTA   GTA   GTA 
Gewicht artefacten g  < 1 GTA  < 1 GTA  < 1 GTA  < 1 GTA 
      
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds  < 35 <AW  < 35 <AW  < 35 <AW  < 35 <AW 
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Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer  M05 M06 M07 M08 
Boring(en)  19, 21, 23, 26, 30, 

35, 37 
02 08, 13, 20, 28, 33, 

36 
02, 08, 11, 20, 24, 
33 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,58 0,50 - 1,00 0,50 - 1,00 0,80 - 1,90 
Humus (% ds)  4,1 2,3 0,10 0,10 
Lutum (% ds)  4,3 13 49 23 
      
METALEN      
Barium [Ba] mg/kg ds  48 GTA  46 GTA  53 GTA  25 GTA 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  < 0,35 <AW  < 0,35 <AW  < 0,35 <AW  < 0,35 <AW 
Kobalt [Co] mg/kg ds  6,2 *  3,7 <AW  5,0 <AW  2,9 <AW 
Koper [Cu] mg/kg ds  12 <AW  < 10 <AW  < 10 <AW  < 10 <AW 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,07 <AW  < 0,05 <AW  < 0,05 <AW  < 0,05 <AW 
Lood [Pb] mg/kg ds  29 <AW  16 <AW  10 <AW  < 10 <AW 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  18 *  11 <AW  14 <AW  8 <AW 
Zink [Zn] mg/kg ds  56 <AW  36 <AW  32 <AW  < 20 <AW 
      
PAK      
Anthraceen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Chryseen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Fenanthreen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Fluorantheen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 

Naftaleen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
PAK 10 VROM mg/kg ds  < 1,0 <AW  < 1,0 <AW  < 1,0 <AW  < 1,0 <AW 
      
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFF
EN 

     

PCB 180 mg/kg ds  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001 GTA  0,003 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001 GTA  0,004 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001 GTA  0,003 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001 GTA  0,003 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001 GTA  0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  < 0,005 <AW  0,015 *  < 0,005 <T  < 0,005 <T 

      
OVERIG      
Droge stof %  80,4 GTA  84,3 GTA  71,5 GTA  73,8 GTA 
Aard artefacten -   GTA   GTA   GTA   GTA 
Gewicht artefacten g  < 1 GTA  < 1 GTA  < 1 GTA  < 1 GTA 
      
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds  < 35 <AW  < 35 <AW  < 35 <AW  < 35 <AW 
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Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer  M09    
Boring(en)  02, 11, 15, 24, 31, 

36 
   

Traject (m -mv)  1,50 - 3,00    
Humus (% ds)  0,30    
Lutum (% ds)  1,3    
      
METALEN      
Barium [Ba] mg/kg ds  < 20 <    
Cadmium [Cd] mg/kg ds  < 0,35 <T    
Kobalt [Co] mg/kg ds  2,2 <AW    
Koper [Cu] mg/kg ds  < 10 <AW    
Kwik [Hg] mg/kg ds  < 0,05 <AW    
Lood [Pb] mg/kg ds  < 10 <AW    
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  < 1,5 <AW    
Nikkel [Ni] mg/kg ds  6 <AW    
Zink [Zn] mg/kg ds  < 20 <AW    
      
PAK      
Anthraceen mg/kg ds  < 0,15 <    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  < 0,15 <    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,15 <    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  < 0,15 <    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,15 <    
Chryseen mg/kg ds  < 0,15 <    
Fenanthreen mg/kg ds  < 0,15 <    
Fluorantheen mg/kg ds  < 0,15 <    
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

mg/kg ds  < 0,15 <    

Naftaleen mg/kg ds  < 0,15 <    
PAK 10 VROM mg/kg ds  < 1,0 <AW    
      
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFF
EN 

     

PCB 180 mg/kg ds  < 0,001 GTA    
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001 GTA    
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001 GTA    
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001 GTA    
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001 GTA    
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001 GTA    
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001 GTA    
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  < 0,005 <T    

      
OVERIG      
Droge stof %  78,9 GTA    
Aard artefacten -   GTA    
Gewicht artefacten g  < 1 GTA    
      
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds  < 35 <AW    
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? =  
< = kleiner dan de detectielimiet 
GTA = Geen toetsnorm aanwezig 
GM = Geen meetwaarde aanwezig 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
T<=I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I 
>I = detectielimiet groter dan I 
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
<I = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde 
GAG = groter dan de achtergrondwaarde er is geen interventiewaarde (trigger) 
<AW = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan AW 
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T 
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW 
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I 
# = verhoogde rapportagegrens 
 
 
 
Tabel 4: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  0,10 0,10 0,30 1,9 
Lutum (% ds)  23 49 1,3 5,9 
Analysemonsters  M08 M07 M09 M01 
    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  
      
METALEN      
Barium [Ba] mg/kg ds  178 519 861  336 983 1629  49 143 237  73 213 353 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,46 5,2 10,0  0,60 6,8 13  0,35 4,0 7,5  0,37 4,2 8,0 
Kobalt [Co] mg/kg ds  14 96 178  26 179 331  4,3 29 54  6,1 42 77 
Koper [Cu] mg/kg ds  33 96 158  51 145 240  19 56 92  22 63 104 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,14 17 34  0,18 22 44  0,10 13 25  0,11 13 27 
Lood [Pb] mg/kg ds  44 256 468  59 344 629  32 184 337  34 198 361 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  33 64 94  59 114 168  12 23 34  16 31 45 
Zink [Zn] mg/kg ds  122 375 627  200 613 1027  59 181 303  71 217 364 
      
PAK      
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 21 40  1,5 21 40  1,5 21 40  1,5 21 40 
      
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFF
EN 

     

PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,0040 0,10 0,20  0,0040 0,10 0,20  0,0040 0,10 0,20  0,0040 0,10 0,20 

      
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds  38 519 1000  38 519 1000  38 519 1000  38 519 1000 
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Tabel 5: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  2,3 2,4 2,6 4,1 
Lutum (% ds)  13 32 20 4,3 
Analysemonsters  M06 M04 M02 M05 
    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  
      
METALEN      
Barium [Ba] mg/kg ds  116 340 564  231 675 1119  156 457 757  63 184 306 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,41 4,7 8,9  0,51 5,8 11  0,45 5,1 9,8  0,39 4,5 8,6 
Kobalt [Co] mg/kg ds  9,4 64 119  18 124 230  12 85 157  5,3 37 68 
Koper [Cu] mg/kg ds  27 77 128  39 113 187  31 90 149  22 64 106 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,12 15 30  0,15 19 37  0,13 16 32  0,11 13 26 
Lood [Pb] mg/kg ds  38 223 407  50 287 524  42 246 450  34 199 364 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  23 44 66  42 80 119  30 57 84  14 28 41 
Zink [Zn] mg/kg ds  93 284 475  149 457 765  112 345 578  69 212 355 
      
PAK      
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 21 40  1,5 21 40  1,5 21 40  1,5 21 40 
      
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFF
EN 

     

PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,0046 0,12 0,23  0,0048 0,12 0,24  0,0052 0,13 0,26  0,0082 0,21 0,41 

      
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds  44 597 1150  46 623 1200  49 675 1300  78 1064 2050 

 
Tabel 6: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  4,4 
Lutum (% ds)  16 
Analysemonsters  M03 
    AW   T   I  
   
METALEN   
Barium [Ba] mg/kg ds  135 394 653 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,46 5,2 10,0 
Kobalt [Co] mg/kg ds  11 74 137 
Koper [Cu] mg/kg ds  30 87 144 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,13 16 31 
Lood [Pb] mg/kg ds  41 240 439 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 96 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  26 50 74 
Zink [Zn] mg/kg ds  105 321 538 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 21 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFF
EN 

  

PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,0088 0,22 0,44 

   
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds  84 1142 2200 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 5.2 
TOETSINGSRESULTATEN GRONDWATER 



 
 

Projectcode: 1210E810 

Projectnaam Nutrihage te Zoetermeer 
Projectcode 1210E810 
 
Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  02-1-1 08-1-1 11-1-1 20-1-1 
Datum bemonstering  17-4-2013 17-4-2013 17-4-2013 17-4-2013 
Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 1,30 - 2,30 1,20 - 2,20 1,20 - 2,20 
      
METALEN      
Barium [Ba] µg/l  < 20 < S  < 20 < S  < 20 < S  < 20 < S 
Cadmium [Cd] µg/l  < 0,4 < S  < 0,4 < S  < 0,4 < S  < 0,4 < S 
Kobalt [Co] µg/l  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S 
Koper [Cu] µg/l  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S 
Kwik [Hg] µg/l  < 0,05 < S  < 0,05 < S  < 0,05 < S  < 0,05 < S 
Lood [Pb] µg/l  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S 
Molybdeen [Mo] µg/l  < 3 < S  < 3 < S  < 3 < S  < 3 < S 
Nikkel [Ni] µg/l  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S 
Zink [Zn] µg/l  < 20 < S  < 20 < S  < 20 < S  22 - 
      
PAK      
Naftaleen µg/l  < 0,05 S <=T  < 0,05 S <=T  < 0,05 S <=T  < 0,05 S <=T 
      
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

     

Ethylbenzeen µg/l  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S 
Tolueen µg/l  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S  0,3 - 
Xylenen (som) µg/l  0,5 *  0,4 *  < 0,2 < S  0,7 * 
meta-/para-Xyleen 
(som) 

µg/l  0,4 GTA  0,3 GTA  < 0,2 GTA  0,5 GTA 

ortho-Xyleen µg/l  0,1 GTA  0,1 GTA  < 0,1 GTA  0,2 GTA 
Benzeen µg/l  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S 
Styreen 
(Vinylbenzeen) 

µg/l  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S 

      
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFF
EN 

     

1,3-Dichloorpropaan µg/l  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA 
Dichloorpropaan µg/l  < 0,52 < S  < 0,52 < S  < 0,52 < S  < 0,52 < S 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 

1,1-Dichlooretheen µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 
cis-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA 

trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA 

Dichloormethaan µg/l  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  < 0,1 < S  < 0,1 < S  < 0,1 < S  < 0,1 < S 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  < 0,5 D<=I  < 0,5 D<=I  < 0,5 D<=I  < 0,5 D<=I 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 

1,1-Dichloorethaan µg/l  < 0,5 < S  < 0,5 < S  < 0,5 < S  < 0,5 < S 
1,2-Dichloorethaan µg/l  < 0,5 < S  < 0,5 < S  < 0,5 < S  < 0,5 < S 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  < 0,1 < S  < 0,1 < S  < 0,1 < S  < 0,1 < S 
Tetrachlooretheen 
(Per) 

µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 

Vinylchloride µg/l  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T 
      
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - 
C40 

µg/l  < 100 S <=T  < 100 S <=T  < 100 S <=T  < 100 S <=T 

 



 
 

Projectcode: 1210E810 

Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  24-1-1 28-1-1 33-1-1 36-1-1 
Datum bemonstering  17-4-2013 17-4-2013 17-4-2013 17-4-2013 
Filterdiepte (m -mv)  1,20 - 2,20 1,30 - 2,30 1,20 - 2,20 1,20 - 2,20 
      
METALEN      
Barium [Ba] µg/l  22 -  100 *  26 -  38 - 
Cadmium [Cd] µg/l  < 0,4 < S  < 0,4 < S  < 0,4 < S  < 0,4 < S 
Kobalt [Co] µg/l  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S 
Koper [Cu] µg/l  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S 
Kwik [Hg] µg/l  < 0,05 < S  < 0,05 < S  < 0,05 < S  < 0,05 < S 
Lood [Pb] µg/l  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S 
Molybdeen [Mo] µg/l  < 3 < S  < 3 < S  < 3 < S  < 3 < S 
Nikkel [Ni] µg/l  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S 
Zink [Zn] µg/l  < 20 < S  < 20 < S  < 20 < S  < 20 < S 
      
PAK      
Naftaleen µg/l  < 0,05 S <=T  < 0,05 S <=T  < 0,05 S <=T  < 0,05 S <=T 
      
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

     

Ethylbenzeen µg/l  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S 
Tolueen µg/l  0,3 -  0,2 -  < 0,2 < S  0,3 - 
Xylenen (som) µg/l  0,8 *  0,5 *  0,3 *  0,6 * 
meta-/para-Xyleen 
(som) 

µg/l  0,6 GTA  0,4 GTA  0,2 GTA  0,4 GTA 

ortho-Xyleen µg/l  0,2 GTA  0,1 GTA  < 0,1 GTA  0,2 GTA 
Benzeen µg/l  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S 
Styreen 
(Vinylbenzeen) 

µg/l  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S 

      
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFF
EN 

     

1,3-Dichloorpropaan µg/l  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA 
Dichloorpropaan µg/l  < 0,52 < S  < 0,52 < S  < 0,52 < S  < 0,52 < S 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 

1,1-Dichlooretheen µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 
cis-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA 

trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA 

Dichloormethaan µg/l  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  < 0,1 < S  < 0,1 < S  < 0,1 < S  < 0,1 < S 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  < 0,5 D<=I  < 0,5 D<=I  < 0,5 D<=I  < 0,5 D<=I 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 

1,1-Dichloorethaan µg/l  < 0,5 < S  < 0,5 < S  < 0,5 < S  < 0,5 < S 
1,2-Dichloorethaan µg/l  < 0,5 < S  < 0,5 < S  < 0,5 < S  < 0,5 < S 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  < 0,1 < S  < 0,1 < S  < 0,1 < S  < 0,1 < S 
Tetrachlooretheen 
(Per) 

µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 

Vinylchloride µg/l  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T 
      
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - 
C40 

µg/l  < 100 S <=T  < 100 S <=T  < 100 S <=T  < 100 S <=T 

 
 
 



 
 

Projectcode: 1210E810 

 
? =  
< = kleiner dan de detectielimiet 
GTA = Geen toetsnorm aanwezig 
GM = Geen meetwaarde aanwezig 
- = kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
<I = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde 
GSG = groter dan de achtergrondwaarde er is geen interventiewaarde 

(trigger) 
< S = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan streefwaarden 
S <=T = detectielimiet groter dan streefwaarden en kleiner dan of gelijk aan T 
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen AW 
T<=I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I 
>I = detectielimiet groter dan I 
D>S = detectielimiet groter dan streefwaarde, er is geen interventiewaarde 
# = verhoogde rapportagegrens 
 
 
Tabel 1: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming 

    S   T   I   
    
METALEN    
Barium [Ba] µg/l  50 338 625  
Cadmium [Cd] µg/l  0,40 3,2 6,0  
Kobalt [Co] µg/l  20 60 100  
Koper [Cu] µg/l  15 45 75  
Kwik [Hg] µg/l  0,050 0,18 0,30  
Lood [Pb] µg/l  15 45 75  
Molybdeen [Mo] µg/l  5,0 153 300  
Nikkel [Ni] µg/l  15 45 75  
Zink [Zn] µg/l  65 433 800  
    
PAK    
Naftaleen µg/l  0,010 35 70  
    
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

   

Ethylbenzeen µg/l  4,0 77 150  
Tolueen µg/l  7,0 504 1000  
Xylenen (som) µg/l  0,20 35 70  
Benzeen µg/l  0,20 15 30  
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6,0 153 300  
    
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

Dichloorpropaan µg/l  0,80 40 80  
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  0,010 10,0 20  

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,010 5,0 10,0  
Dichloormethaan µg/l  0,010 500 1000  
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  6,0 203 400  

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l    630  

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,010 5,0 10,0  
1,1-Dichloorethaan µg/l  7,0 454 900  
1,2-Dichloorethaan µg/l  7,0 204 400  
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,010 150 300  
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,010 65 130  
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24 262 500  
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,010 20 40  
Vinylchloride µg/l  0,010 2,5 5,0  
    
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50 325 600  
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1. INLEIDING 

 

1.1 ALGEMEEN 

 
In opdracht van de Gemeente Zoetermeer is een verkennend asbestbodemonderzoek verricht op de 
locatie Nutrihage te Zoetermeer. 
 
Aanleiding 
Het onderzoek is uitgevoerd ter actualisatie van het bodemonderzoek uit 2013 door middel van actueel 
vooronderzoek en om na te gaan of de bodem is verontreinigd met asbest. 
 
Doelstelling van het onderzoek (met analyses) 
Doel van het onderzoek is om het bodemonderzoek uit 2013 te actualiseren door middel van 
vooronderzoek afgeleid van de NEN 5725 en om vast te stellen of op de onderzoekslocatie een 
verontreiniging met asbest in de bodem aanwezig is. Het onderzoek is uitgevoerd conform de hiertoe 
geldende richtlijnen zoals verwoord in het onderzoeksprotocol NEN 5707+C2, Bodem - inspectie, 
monsterneming en analyses van asbest in bodem (december 2017). 
 
Leeswijzer 
De voor de locatie bekende gegevens en de opzet van het onderzoek is in hoofdstuk 2 beschreven. De 
resultaten van zowel de visuele inspectie als het grond onderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 3. 
 
Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten is de onderzochte locatie beoordeeld. Deze beoordeling 
is samen met de eventuele adviezen ondergebracht in hoofdstuk 4. 
 
In hoofdstuk 5 zijn de factoren, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek, toegelicht. 
 

1.2 NORMERING ASBEST 

Conform paragraaf 6.6.3 en hoofdstuk 11 van de NEN5707+C1 wordt indicatief het maximale gewogen 
gehalte asbest per (deel)locatie bepaald. De hoogst bepaalde waarde binnen een (deel)locatie wordt 
vervolgens getoetst aan de interventiewaarde (100 mg/kg ds) voor asbest zoals opgenomen in bijlage 1 
van de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. Wanneer de hoogst bepaalde waarde groter is dan de 
helft van de interventiewaarde dient nader onderzoek door middel van sleuven te worden uitgevoerd. 
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2. VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 

 

2.1 TERREINBESCHRIJVING 

 
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de overzichtskaart van bijlage 1.1. Enkele 
locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in onderstaande tabel 1. 
 
TABEL 1: afbakening onderzoeksgebied 

Vraag Bronnen 

Adres Nutrihage  

Plaats Zoetermeer Google Maps 

Gemeente Zoetermeer  

Provincie Zuid Holland  

RD-coördinaten Omschrijving: globaal middelpunt onderzoekslocatie  

 X: 94.216 Y: 451.409  

Kadastraal Gemeente : Zegwaard Perceelloep 

 Sectie : C  

 Nummer  : 7265, 3653 & 3131  

Hoogte maaiveld 4,5 m-NAP AHN 

Oppervlaktes (m²) 60.000 m2 totaal BAG-viewer 

 - bebouwd  

 500 m2 verhard (asfalt/beton/tegels) PDOK viewer 

Belendingen noord oppervlaktewater Google Maps 

 oost infra (openbare weg)  

 zuid fabriek  

 west oppervlaktewater  

Afbakening VO 25 meter buiten kadastrale grenzen  

Afbakening voldoende Ja  
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2.2 VOORONDERZOEK 

Het vooronderzoek is uitgevoerd ter actualisatie van het verkennend milieukundig bodemonderzoek 
(rapport kenmerk 1210E810/DBI/rap1 d.d. 29 april 2013), dit onderzoek is bijgevoegd in bijlage 6.  
 
Vraag: Is sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden als het 
heden? Zo ja, wat zijn de potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn de 
verdachte parameters? 
 
In tabel 2 is de uitwerking met betrekking tot voornoemde onderzoeksvraag opgenomen. 
 
 
TABEL 2: potentiële bronnen van bodemverontreiniging 

Vraag Bronnen 

Huidig gebruik Weiland Google maps 

 Potentiële bronnen aanwezig? nee Bodemloket 

Voormalig gebruik In de periode van 2013 tot 2019 was de locatie in gebruik als weiland Topotijdreis 

 Potentiële bronnen aanwezig? nee Bodemloket 

Toekomstig gebruik Wonen met tuin  

Conclusie van potentiele 
bronnen 

Er zijn geen potentiële bronnen aanwezig die de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem hebben beïnvloed tussen 2013 en 2019 

 

 
Vraag: Is de bodem asbestverdacht? Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de 
bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij onderscheiden? 
 
In tabel 3 is de uitwerking met betrekking tot voornoemde onderzoeksvraag opgenomen. 
 
TABEL 3: bodemkwaliteit en asbest 

Vraag Bronnen 

Asbest Vanwege het aantreffen van bodemvreemde bijmengingen tijdens het 
verkennende milieukundige bodemonderzoek is de locatie potentieel 
verontreinigd met asbest. 

1210E810/BDI/rap1 

 Er is geen informatie beschikbaar over de aanwezigheid van asbest in de 
bodem. 

 

Bodemkwaliteit bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv) Zeer plaatselijk licht 
verontreinigd met kobalt en 
nikkel 

1210E810/BDI/rap1 

 ondergrond (0,5-  2,0 m-mv) Zeer plaatselijk licht 
verontreinigd met PCB 

1210E810/BDI/rap1 

 bodemfunctieklasse Wonen (noordkant perceel) / 
industrie (zuidkant perceel) 

Atlas ODMH 

Conclusie 
bodemkwaliteit en asbest 

De bodem is plaatselijk licht 
verontreinigd. 

Er is geen informatie 
beschikbaar over asbest in de 
bodem. 
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Vraag: Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er binnen het onderzoeksgebied sprake van 
verschillende fysische kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen? Zo ja, welke fysische kwaliteiten en/of 
bodemvreemde lagen zijn er en waar bevinden deze zich? 
 
In tabel 4 is de uitwerking met betrekking tot voornoemde onderzoeksvraag opgenomen. 
 
TABEL 4: Bodemopbouw en geohydrologie 

Vraag Bronnen 

Bodemopbouw 0,0 - 1,0 m-mv Zand (antropogeen) dinoloket 

(lokaal) 1,0 - 3,0 m-mv Zand zeer fijn tot matig grof 

 3,0 - 6,5 m-mv Zand zeer fijn tot zeer grof 

Grondwater (lokaal) grondwaterstand freatisch ca. 1,0 m-mv  

 een eenduidige stromingsrichting van het grondwater is niet bekend.  

   

Geohydrologie 0,0 - 12,0 m-mv deklaag  

 12,0 - 36,0 m-mv 1e watervoerend pakket  

 36,0 - 42,0 m-mv 1e afsluitende laag  

 polderpeil ca. 5,7 m-NAP  

 stijghoogte 1e WVP ca. 5,3 m-NAP  

 stromingsrichting 1e WVP Kwel  

   

Bodemvreemde lagen Er worden geen bodemvreemde lagen verwacht Topotijdreis 
 

Conclusie ten aanzien 
van vigerende 
bodemonderzoek 

Er worden geen bijzonderheden verwacht. 
 

 

 
Tevens is een vergelijkende fotorapportage bijgevoegd in bijlage 5 tussen 2019, huidige situatie, en 2013. 
Hierin is te zien dat tussen 2013 en 2019 op locatie geen noemenswaardige veranderingen hebben 
plaatsgevonden. Tenslotte is hieronder de kaart van het gebied weergeven in 2013 (rechts) en 2019 
(links). 
 

 
2019 (bron: Topotijdreis)     2013 (bron: Topotijdreis) 
 

Conclusie vooronderzoek 
Er zijn geen aandachtspunten/veranderingen waargenomen die kunnen duiden op een negatieve 
beïnvloeding van de algemene chemische bodemkwaliteit. De resultaten uit het onderzoek uit 2013 
worden als voldoende representatief beschouwd.  
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2.3 ONDERZOEKSOPZET 

 
Voor het vaststellen of op de onderzoekslocatie een verontreiniging met asbest in de bodem aanwezig is, 
is de onderzoeksopzet afgeleid van de NEN 5707+C2, Bodem - inspectie, monsterneming en analyses 
van asbest in bodem (december 2017). 
 
Op basis van de verkregen gegevens is uitgegaan van de onderzoeksopzet voor een grootschalig 
onverdachte locatie. 
 
Op de onderzoekslocatie zijn de volgende inspecties uitgevoerd: 
 
Visuele inspectie maaiveld 
Het maaiveld is visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Bij de visuele 
inspectie is de grond niet geroerd en is niet gekeken onder (vaste) objecten. Indien asbestverdacht 
materiaal is aangetroffen, is dit verzameld door middel van hand-picking.  
 
Visuele inspectie bodemlaag 0 - 2,0 m-mv 
Voor de inspectie van de bodemlaag van 0 - 2,0 m-mv zijn het aantal voorgeschreven gaten gegraven met 
een minimale afmeting van 0,3 x 0,3 meter en een diepte van 0,5 m-mv. Enkele gaten zijn met behulp van 
een edelmanboor doorgezet tot de voorgeschreven diepte van 2,0 m-mv. De vrijkomende grond is visueel 
geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. 
 
Analytisch onderzoek 
Aanvullend zijn in het veld een 5-tal grondmengmonsters samengesteld voor een kwantificatie van asbest 
(< 20 mm) met behulp van lichtmicroscopie.  
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3. VELDONDERZOEK 

3.1 VELDWERKZAAMHEDEN 

 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de NEN 5707/C2, Bodem - inspectie, monsterneming en 
analyses van asbest in bodem (december 2017) en de BRL SIKB 2000, VKB-protocol 2018. De 
veldwerkzaamheden zijn verricht door IDDS / VeldXpert.  
 
Benadrukt dient te worden dat tijdens de veldwerkzaamheden niet is afgeweken van de 
beoordelingsrichtlijn. Het procescertificaat van IDDS en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van 
toepassing op de activiteiten inzake de veldwerkzaamheden en de overdracht van de monsters, inclusief 
de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever. IDDS 
verklaart hierbij geen eigenaar te zijn van het terrein waarop het milieukundig bodemonderzoek betrekking 
heeft gehad. 
 
Op 10 januari 2019 heeft ter plaatse van de onderzoekslocatie een visuele inspectie van het maaiveld en 
een inspectie van de diepere bodemplagen plaatsgevonden. Tijdens de veldwerkzaamheden was het 
droog en geheel bewolkt 
 
Voor de inspectie van de diepere bodemlagen zijn aselect een tal gaten (nrs AS01 t/m AS25) gegraven. 
De gaten hebben een minimale afmeting van 0,3 x 0,3 meter en een diepte van 0,5. Hiervan zijn in gaten 
AS01 t/m AS11 boringen verricht tot een diepte van 2,0 m-mv. De onderzoekslocatie en de posities van de 
meetpunten zijn weergegeven in de situatietekening van bijlage 1.2 
 

3.2 RESULATEN VISUELE INSPECTIE 

 
Visuele inspectie maaiveld 
Tijdens de visuele inspectie van het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In 
bijlage 5 zijn enkele foto's van het terrein opgenomen. 
 
Inspectie en monsterneming bodem 
In het vrijgegraven materiaal uit de gaten is visueel geen asbest verdacht materiaal waargenomen. Ter 
bevestiging van visuele inspectie zijn vijf grondmengmonsters samengesteld van het vrijgegraven 
bodemmateriaal. 
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3.3 ASBESTKWANTIFICATIE 

 
Voor de inspectie van de bodem zijn 25 gaten gegraven. De samenstelling van de bodem is weergegeven 
in bijlage 2.  
 
In het vrijgegraven materiaal uit de gaten AS01 t/m AS25 is visueel geen asbest verdacht materiaal 
waargenomen. Ter bevestiging van visuele inspectie is een grondmengmonster samengesteld van het 
vrijgegraven bodemmateriaal.  
 
Voor het verrichting van een kwantificatie is het grondmengmonster overgebracht naar Eurofins Omegam 
B.V. te Amsterdam. Het gehalte asbest in het mengmonster is bepaald conform de NEN5898.. Het 
certificaat is opgenomen in bijlage 3.1. 
 
In het veld zijn 5 grondmengmonsters samengesteld. Voor het verrichting van een kwantificatie zijn de 
grondmengmonsters overgebracht naar Eurofins Omegam B.V. te Amsterdam. De analysecertificaten zijn 
in bijlage 3.1 opgenomen. De samenstelling van de grondmengmonsters alsmede de resultaten zijn 
beknopt in tabel 5 weergegeven.  
 

TABEL 5: Analyseresultaten grond (asbest < 20 mm) 

code 
 

gehalte in 

Serpentijn 
asbest 

[mg] 

Amfibool asbest  
[mg[ 

Totaal 
hechtgebonden  

[mg] 

Totaal niet- 
hechtgebonden  

[mg] 

Totaal gewogen 
asbest# 

[mg/kg.ds] 

MM01 - - - - <0,1 

MM02 - - - - <0,1 

MM03 - - - - <0,3 

MM04 - - - - <0,2 

MM05 - - - - <1,2 

 
- = niet aantoonbaar 
< = het gehalte is lager dan de bepalingsgrens 
# = de serpentijn-asbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolconcentraties 

 

3.4 BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 

 
Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de bodemkwaliteit ter 
plaatse van Nutrihage te Zoetermeer het volgende: 
 
Visuele inspectie maaiveld 
Op het maaiveld van de onderzoekslocatie is geen asbesthoudend materiaal aangetroffen. 
 
Visuele inspectie gaten/sleuven 
In de gaten is geen asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. 
 
Grond 
In de mengmonsters MM01 t/m MM05 zijn geen verhoogd gewogen asbestgehalten aangetoond. 
 
Totale asbest concentratie (visuele inspectie sleuven en grond) 
Op basis van de visuele inspectie (>20 mm), alsmede op basis van de analyses van de grond (<20 mm) 
wordt het totale gewogen asbest gehalte in grond in de gaten als niet aantoonbaar beschouwd.
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
In opdracht van de Gemeente Zoetermeer is een verkennend asbestbodemonderzoek verricht op de 
locatie Nutrihage te Zoetermeer. 
 
Aanleiding 
Het onderzoek is uitgevoerd ter actualisatie van het bodemonderzoek uit 2013 door middel van actueel 
vooronderzoek en om na te gaan of de bodem is verontreinigd met asbest. 
 
Doelstelling van het onderzoek (met analyses) 
Doel van het onderzoek is om het bodemonderzoek uit 2013 te actualiseren door middel van 
vooronderzoek afgeleid van de NEN 5725 en om vast te stellen of op de onderzoekslocatie een 
verontreiniging met asbest in de bodem aanwezig is. Het onderzoek is uitgevoerd conform de hiertoe 
geldende richtlijnen zoals verwoord in het onderzoeksprotocol NEN 5707+C2, Bodem - inspectie, 
monsterneming en analyses van asbest in bodem (december 2017). 
 
Conclusie actualisatie verkennend bodemonderzoek 
Uit actualisatie van het vooronderzoek zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Derhalve worden 
de resultaten van het bodemonderzoek uit 2013 representatief geacht. 
 
 Bovengrond: 

- De bovengrond is zeer plaatselijk licht verontreinigd met kobalt en nikkel. 
 

Ondergrond: 
- De ondergrond is zeer plaatselijk licht verontreinigd met PCB. 

 
Grondwater:  

- Het grondwater is licht verontreinigd met xylenen en zeer plaatselijk licht verontreinigd met 
barium. 

 
De kwaliteit van de bodem is voldoende onderzocht en aanvullend bodemonderzoek wordt niet nodig 
geacht. 
 
Conclusie verkennend asbest onderzoek 
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:  
 

     Visuele inspectie (maaiveld) 
-      op het maaiveld van de onderzoekslocatie is visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  

 
      Diepere bodemlagen 

-      in de onderzochte grondmengmonsters MM01 t/m MM04 is geen asbest aangetroffen. 
 
 
Gelet op de onderzoeksresultaten kan de hypothese onverdachte locatie voor het onderzochte perceel ten 
aanzien van asbest worden aangenomen. Het aangetoonde gehalte asbest is niet aantoonbaar. Derhalve 
wordt geconcludeerd dat de grond niet is verontreinigd met asbest.  
 
Aanbeveling 
Wij adviseren u om onderhavige rapportage samen met het verkennend bodemonderzoek 2013 (rapport 
kenmerk 1210E810/DBI/rap1 d.d. 29 april 2013) voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde 
omgevingsdienst Haaglanden, om het als geheel te beoordelen ter formalisering van de 
onderzoeksresultaten en conclusies. 
 
IDDS 
Noordwijk  
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5. BETROUWBAARHEID 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen geaccepteerde inzichten 
en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een beperkt aantal monsters 
en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het mogelijk dat 
lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit of opbouw van het bodemmateriaal voorkomen, ten 
opzichte van de in onderhavig rapport beschreven situatie. IDDS acht zich niet aansprakelijk voor 
eventuele schade die als gevolg van deze afwijkingen zou kunnen ontstaan. 
  
Hierbij dient tevens te worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. 
Beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) zou plaats kunnen 
vinden na uitvoering van dit onderzoek door, bijvoorbeeld het bouwrijp maken van de locatie, het 
aanvoeren van grond van elders, toevoeging van bodemvreemde materialen of het naar de 
onderzoekslocatie verspreiden van verontreinigingen van verder gelegen terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer 
wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden. In veel gevallen hanteren de beoordelende 
instanties termijnen (doorgaans maximaal 3 jaar voor een bedrijfslocatie en maximaal 5 jaar voor een 
woonlocatie) waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief worden geacht te zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in ogenschouw 
te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het voorkomen en/of verspreiding 
van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden omtrent de aanwezigheid aan verhoogde 
concentraties van overige, niet onderzochte verontreinigende stoffen. 
 



 

 
1. Kaarten en tekeningen 

1.1. overzichtskaart 
1.2. situatietekening 
1.3. Kadastrale kaart 
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-100

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: As05
Datum: 10-01-2019
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gras0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
neutraalgrijs, Schep

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, zwak 
zandhoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: As06
Datum: 10-01-2019
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gras0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-200
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Boring: As07
Datum: 11-01-2019
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groenstrook0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak zandhoudend, neutraalbruin, 
Schep

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
lichtbruin, Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, laagjes zand, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: As08
Datum: 11-01-2019
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gras0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
neutraal grijsbruin, Schep

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
licht bruingrijs, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: As09
Datum: 10-01-2019
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groenstrook0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
neutraal grijsbruin, Schep

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
laagjes zand, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, sterk siltig, laagjes 
klei, neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: As10
Datum: 11-01-2019
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gras0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
neutraal bruingrijs, Schep

-50

Klei, matig siltig, laagjes zand, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, sterk siltig, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: As11
Datum: 11-01-2019
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bosgrond0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
neutraalbruin, Schep

-50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: As12
Datum: 10-01-2019

0

50

gras0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
neutraal bruingrijs, Schep

-50
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Boring: As13
Datum: 10-01-2019

0

50

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
brokken klei, neutraalbruin, Schep

-50

Boring: As14
Datum: 10-01-2019

0

50

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
neutraal grijsbruin, Schep

-50

Boring: As15
Datum: 10-01-2019

0

50

gras0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak zandhoudend, neutraal 
grijsbruin, Schep

-50

Boring: As16
Datum: 10-01-2019

0

50

gras0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
neutraalgrijs, Schep

-50

Boring: As17
Datum: 10-01-2019

0

50

gras0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
neutraalgrijs, Schep

-50

Boring: As18
Datum: 10-01-2019

0

50

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Schep

-50
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Boring: As19
Datum: 10-01-2019

0

50

groenstrook0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak zandhoudend, neutraalbruin, 
Schep

-50

Boring: As20
Datum: 10-01-2019

0

50

gras0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
neutraalgrijs, Schep

-50

Boring: As21
Datum: 10-01-2019

0

50

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
lichtbruin, Schep

-50

Boring: As22
Datum: 11-01-2019

0

50

gras0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
neutraal bruingrijs, Schep

-50

Boring: As23
Datum: 11-01-2019

0

50

gras0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
neutraal grijsbruin, Schep

-50

Boring: As24
Datum: 11-01-2019

0

50

groenstrook0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
neutraalbruin, Schep

-50
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Boring: As25
Datum: 11-01-2019

0

50

tuin0

Klei, matig siltig, matig humeus, 
matig zandhoudend, neutraalbruin, 
Schep

-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer J.M. Timmers
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1812M142-Nutrihage Zoetermeer
Ons kenmerk : Project 847851
Validatieref. : 847851_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : KNTE-UQBE-GSZO-DUHW
Bijlage(n) : 6 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 18 januari 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 5860916
Uw referentie : Mm1 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/01/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.A.
Datum geanalyseerd : 18-01-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13330 g
Droge massa aangeleverde monster : 10357 g
Percentage droogrest : 77,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9120,6 89,0 0,0 0,00 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 187,1 1,8 13,0 6,95 0 0,0
1-2 mm 64,1 0,6 17,4 27,15 0 0,0
2-4 mm 67,3 0,7 67,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 213,7 2,1 213,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 313,0 3,1 313,0 100,00 0 0,0
>20 mm 282,8 2,8 282,8 100,00 0 0,0
Totaal 10248,6 100,0 907,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,0 0,0 1,0 <1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,0 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847851
Project omschrijving : 1812M142-Nutrihage Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KNTE-UQBE-GSZO-DUHW Ref.: 847851_certificaat_v1



Monstercode : 5860917
Uw referentie : Mm2 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/01/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 16-01-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13340 g
Droge massa aangeleverde monster : 10552 g
Percentage droogrest : 79,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9718,0 93,7 7,2 0,07 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 132,8 1,3 15,4 11,60 0 0,0
1-2 mm 56,0 0,5 12,0 21,43 0 0,0
2-4 mm 59,0 0,6 59,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 181,1 1,7 181,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 159,3 1,5 159,3 100,00 0 0,0
>20 mm 63,8 0,6 63,8 100,00 0 0,0
Totaal 10370,0 100,0 497,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,0 0,0 0,9 <1,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,0 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847851
Project omschrijving : 1812M142-Nutrihage Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KNTE-UQBE-GSZO-DUHW Ref.: 847851_certificaat_v1



Monstercode : 5860918
Uw referentie : Mm3 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/01/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 15-01-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13240 g
Droge massa aangeleverde monster : 10182 g
Percentage droogrest : 76,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9318,8 93,0 12,7 0,14 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 71,8 0,7 45,8 63,79 0 0,0
1-2 mm 51,3 0,5 24,3 47,37 0 0,0
2-4 mm 25,2 0,3 25,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 102,3 1,0 102,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 334,8 3,3 334,8 100,00 0 0,0
>20 mm 115,9 1,2 115,9 100,00 0 0,0
Totaal 10020,1 100,0 661,0 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,2 <0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847851
Project omschrijving : 1812M142-Nutrihage Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KNTE-UQBE-GSZO-DUHW Ref.: 847851_certificaat_v1



Monstercode : 5860919
Uw referentie : Mm4 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/01/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 15-01-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13680 g
Droge massa aangeleverde monster : 10752 g
Percentage droogrest : 78,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9572,5 90,7 12,7 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 51,1 0,5 24,6 48,14 0 0,0
1-2 mm 58,0 0,5 40,5 69,83 0 0,0
2-4 mm 64,6 0,6 64,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 164,7 1,6 164,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 344,6 3,3 344,6 100,00 0 0,0
>20 mm 300,5 2,8 300,5 100,00 0 0,0
Totaal 10556,0 100,0 952,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,2 0,0 0,1 <0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,2 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 4 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847851
Project omschrijving : 1812M142-Nutrihage Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KNTE-UQBE-GSZO-DUHW Ref.: 847851_certificaat_v1



Monstercode : 5860920
Uw referentie : Mm5 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/01/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.B.
Datum geanalyseerd : 16-01-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13220 g
Droge massa aangeleverde monster : 9373 g
Percentage droogrest : 70,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 8294,9 89,6 7,9 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 155,7 1,7 11,8 7,58 0 0,0
1-2 mm 61,2 0,7 14,5 23,69 0 0,0
2-4 mm 53,2 0,6 53,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 131,1 1,4 131,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 510,2 5,5 510,2 100,00 0 0,0
>20 mm 53,2 0,6 53,2 100,00 0 0,0
Totaal 9259,5 100,0 781,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,2 0,0 1,1 <1,2 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,2 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 5 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847851
Project omschrijving : 1812M142-Nutrihage Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KNTE-UQBE-GSZO-DUHW Ref.: 847851_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : Mm5 (0-50)
Monstercode : 5860920

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 6 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847851
Project omschrijving : 1812M142-Nutrihage Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KNTE-UQBE-GSZO-DUHW Ref.: 847851_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5860916 Mm1 (0-50) Mm1 0-0.5 0094109MG

5860917 Mm2 (0-50) Mm2 0-0.5 0094110MG

5860918 Mm3 (0-50) Mm3 0-0.5 0094111MG

5860919 Mm4 (0-50) Mm4 0-0.5 0094113MG

5860920 Mm5 (0-50) Mm5 0-0.5 0094112MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847851
Project omschrijving : 1812M142-Nutrihage Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KNTE-UQBE-GSZO-DUHW Ref.: 847851_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 847851
Project omschrijving : 1812M142-Nutrihage Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KNTE-UQBE-GSZO-DUHW Ref.: 847851_certificaat_v1
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ZH063700036 Eerste Stationsstraat 186 ZH063700036 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Eerste Stationsstraat 186 ZH063700036

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: ZH063700036

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA063700031

Adres: Eerste Stationsstraat 186 2712HM Zoetermeer

Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst Haaglanden

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: uitvoeren aanvullend onderzoek.

Omschrijving: Er moet op de locatie een aanvullend onderzoek 
worden uitgevoerd naar de aard en ernst van de 
(mogelijke) verontreiniging.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

onverdachte activiteit (000000) onbekend onbekend

kunstofproduktenindustrie 
(252)

1992 onbekend

dieselpompinstallatie (50512) 1985 onbekend

brandstoftank (ondergronds) 
(631240)

1985 onbekend

dieseltank (ondergronds) 
(631241)

1985 onbekend

rioolwaterzuiveringsinrichting 
(rwzi) (900011)

1985 onbekend

benzinepompinstallatie (50511) 1983 onbekend

flessenspoelinrichting (747027) 1970 onbekend

vrachtwagenreparatiebedrijf 
(501032)

1969 onbekend

autowasserij (502053) 1969 onbekend

transportbedrijf (6024) 1969 onbekend

laboratorium (73104) 1969 onbekend

zuivelfabriek (15511) 1962 onbekend
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groente- en fruitverwerkend 
bedrijf (1533)

1957 onbekend

smederij (287504) 1908 onbekend

chemicaliÃ«nopslagplaats 
(631280)

1896 onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Saneringsplan S6057 2016-03-21

Meldingsformulier BUS 
saneringsplan

Search 
Ingenieursbureau B.V.

2016-02-17

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

Search 
Ingenieursbureau B.V.

25.16.00026.2 2016-02-12

Monitoringsrapportage Arcadis 078785716:B 
¿ B02033.000087.0600

2016-02-04

Meldingsformulier BUS 
evaluatieverslag

Search B.V. 2016-01-21

Monitoringsrapportage Arcadis 078583418:A 2015-09-28

Meldingsformulier BUS 
saneringsplan

Search B.V. 2015-07-15

ASB - asbest 
onderzoek NEN 5707

Search B.V. 25.14.00205.2 2015-06-10

Sanerings evaluatie Arcadis 078364151:0.1 2015-03-26

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

Search B.V. 25.14.00205.1 2015-02-03

Saneringsplan Arcadis 077737491:0.1 2014-06-02

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

Search B.V. 25.13.00131.1 2013-05-29

Nader onderzoek Arcadis 075238474A1 2011-01-14

avr (aanvullend 
rapport)

Arcadis 074146107:A!/AM 2009-05-26

Sanerings evaluatie 2008-10-16

Sanerings evaluatie Arcadis 110304/
OF7/0G2/000349/MR

2007-05-23

brf (briefrapport) Arcadis x.110304.000169 2005-04-22

Sanerings evaluatie Arcadis 1998-12-31

Sanerings evaluatie Micon 1997-12-31

Sanerings evaluatie Micon 1996-12-31

Sanerings evaluatie Micon 1996-12-31

Sanerings evaluatie Micon 1996-12-31

Nader onderzoek Micon 1995-12-31

Saneringsplan 1995-12-31

Saneringsplan Micon 1995-12-31

Orienterend 
bodemonderzoek

1994-12-31

Orienterend 
bodemonderzoek

Micon 1994-12-31

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

Vervolg op termijn PZH-2010-171607043 2010-05-04

Instemmen uitgevoerde 
sanering

PZH-2009-35955 2009-01-19

Aanv. info gewenst /opschorten PZH-2008-678446 2008-08-11
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Aanv. info gewenst /opschorten PZH-2008-122081 2008-02-21

Aanv. info gewenst /opschorten DGWM/2006/6464 2006-04-04

Instemmen uitgevoerde 
sanering

137668 1997-09-18

Instemmen uitgevoerde 
sanering

125137 1996-09-20

Instemmen interimrapport SE 116498 1996-03-28

Niet instemmen uitgev 
Sanering

112834 1996-02-15

besch urgent san binnen 4 jaar DWM 106203 pro forma 1995-10-26

Instemmen met SP DWM 106203 1995-10-26

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

voll. verw., 
aanvulgrond schoon 
(MF)

stabiel, geen 
restverontr./zorg/mon.

1996-01-01 2015-10-23

aanbrengen 
verharding/isolatie

restverontreiniging, 
IBC

1996-01-01 2015-10-23

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Omgevingsdienst haaglanden
  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Geen locatiecode Bestemmingsplan Dorp 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Bestemmingsplan Dorp

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA063701147

Adres: Gehele Wijk 2712?? Zoetermeer

Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst Haaglanden

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Historisch onderzoek Kuiper en Burger PB98141/D3 1999-03-05

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind
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1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Omgevingsdienst haaglanden
  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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1.  INLEIDING 
 
 
In opdracht van RBOI-Rotterdam bv is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht 
op de projectlocatie Nutrihage te Zoetermeer.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het opstellen van een bestemmingsplanwijziging en 
de daaruit voortvloeiende aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In het 
kader van de Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een 
omgevingsvergunningaanvraag (activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage 
inzake de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige, dan wel het huidige, gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische  bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 
januari 2009) gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem en eventueel vrijkomende grond. 
 
Leeswijzer 
De locatiegegevens, het vooronderzoek en de opzet van het onderzoek zijn beschreven in 
hoofdstuk 2. De keuze van de opzet van het onderzoek is onder meer afhankelijk van het 
huidige en het voormalige gebruik van het perceel.  
 
Een beschrijving van het veldonderzoek en het analytisch onderzoek is weergegeven in de 
hoofdstukken 3 en 4. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming, geïnterpreteerd en besproken in hoofdstuk 5. 
 
Op basis van de verzamelde onderzoeksresultaten is de chemische bodemkwaliteit van de 
onderzoekslocatie beoordeeld. Deze beoordeling is ondergebracht in hoofdstuk 6 (conclusies). 
Daarnaast worden op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot eventueel te nemen vervolgstappen. 
 
In hoofdstuk 7 zijn de factoren, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek, 
toegelicht. 
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2.  VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 
 
 
2.1.  ALGEMEEN 
 
Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- of 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventueel te verwachten verontreinigingen. 
Ten behoeve van het opstellen van de hypothese dient een vooronderzoek uitgevoerd te 
worden overeenkomstig de NEN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). 
 
In het kader van onderhavig onderzoek is het vooronderzoek uitgevoerd conform het standaard 
niveau. In dit kader is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 
 
- regionale bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf 2.2);  
- huidig (en toekomstig) gebruik van de onderzoekslocatie (paragraaf 2.3); 
- historische informatie (paragraaf 2.4). 
 
De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de genoemde paragrafen 
van onderhavige rapportage. De conclusies van het vooronderzoek worden weergegeven in 
paragraaf 2.5. Op basis van deze gegevens is in paragraaf 2.6 de onderzoeksopzet bepaald. 
 
Als afbakening van de onderzoekslocatie, ten behoeve van het vooronderzoek, is gekozen voor 
het te onderzoeken perceel alsmede de aangrenzende percelen tot maximaal 50 meter 
gerekend vanaf de grens van het te onderzoeken perceel. Opgemerkt dient te worden dat de 
genoemde afstand een arbitraire keuze betreft.  
 
 
2.2.  REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
Teneinde inzicht te kunnen verkrijgen in de samenstelling van de diepere bodemlagen is de 
Grond-waterkaart van Nederland, kaartbladen 30D, 30 oost, 31 west (Den Haag-Utrecht) 
geraadpleegd. Deze is uitgegeven door het Instituut van Grondwater en Geo-energie TNO 
(IGG). De regionale geohydrologische opbouw kan als volgt worden omschreven: 
 
Deklaag 
Over het algemeen wordt de slecht doorlatende deklaag gevormd door fijne slibhoudende 
zanden, kleien en veenafzettingen van holocene ouderdom (Westlandformatie). De dikte van de 
deklaag op de onderzoekslocatie is circa 10 meter. 
 
1e watervoerende pakket 
Het eerste watervoerende pakket wordt globaal gevormd door goed doorlatende afzettingen 
tussen de slecht doorlatende deklaag en de scheidende laag. Het eerste watervoerende pakket 
bestaat met name uit matig grof tot matig fijne zanden. In de nabijheid van de 
onderzoekslocatie bevindt dit pakket zich op een diepte van circa 15 m - NAP en bedraagt de 
dikte van dit pakket ongeveer 25 meter. Het doorlaatvermogen (kD-waarde), zijnde het product 
van de doorlaatbaarheidscoëfficiënt (k) en de dikte (D) van het eerste watervoerende pakket 
wordt geschat op 1.000 m2/d. De grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket is 
zuidelijk gericht. De stijghoogte van het grondwater in het eerste watervoerende pakket is 
vastgesteld op 5,3 m - NAP. De stijghoogte van het freatisch grondwater is 5,7 m - NAP, hieruit 
kan men afleiden dat hier sprake is van een kwelsituatie. 
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1e scheidende laag 
Het eerste en tweede watervoerende pakket worden gescheiden door kleiige en slibhoudende 
afzettingen. De top van de scheidende laag in de nabijheid van de onderzoekslocatie ligt op een 
diepte van circa 40 m - NAP en bedraagt de dikte van dit pakket ongeveer 20 meter. 
Verwacht wordt dat de verticale hydraulische weerstand van de slecht doorlatende laag over 
het algemeen enkele duizenden dagen zal bedragen. 
 
2e watervoerende pakket 
Het tweede watervoerende pakket wordt globaal gevormd door goed doorlatende afzettingen 
(grind- of slibhoudende fijne tot grove zandhoudende afzettingen) beneden de scheidende laag. 
De top van het tweede watervoerende pakket in de nabijheid van de onderzoekslocatie ligt op 
een diepte van circa 60 m - NAP. De dikte is onbekend en de kD-waarde voor het tweede 
watervoerende pakket is eveneens niet bekend. 
 
 
2.3.  BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de overzichtskaart van bijlage 
1.1. Enkele locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in tabel 1. 
 
 

TABEL 1: Locatiespecifieke gegevens 

Locatiegegevens 

Locatie Nutrihage 

Plaats Zoetermeer 

Gemeente Zoetermeer 

Provincie Zuid-Holland 

Kadastrale gemeente Zegwaard 

Kadastrale gegevens sectie C, nummers 3653, 7265, 7266 en 7280 

Rijksdriehoekcoördinaten X: 94.177 Y: 451.419 

Oppervlakte in m2 circa 61.800 

Huidige gebruik weiland 

Maaiveldtype gras 

 
 
Huidig (en toekomstig) gebruik 
Op 9 april 2013 heeft een locatie-inspectie plaatsgevonden  inzake het huidige gebruik. De 
locatie is momenteel volledig onbebouwd. Op een gedeelte zijn schapen aanwezig en op een 
gedeelte is een voetbalveld aanwezig. Grotendeels is het terrein niet in gebruik. Men is 
voornemens om op de locatie nieuwbouw te realiseren (woningbouw en bedrijven). Overige 
aspecten ten aanzien van de onderzoekslocatie staan hieronder beknopt omschreven:   
 
 
- tijdens de locatie-inspectie zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie geen 

asbestverdachte materialen waargenomen; 
- op en in de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen zakkingen, dan wel 

ophogingen in het maaiveld waargenomen welke kunnen duiden op de aanwezigheid 
van mogelijke (sloot)dempingen; 

- ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen (bodem)bedreigende activiteiten 
waargenomen die een mogelijke bodemverontreiniging (hebben) kunnen veroorzaken. 

 
Ter illustratie is in bijlage 6 een fotoreportage opgenomen. 
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2.4.  HISTORISCHE INFORMATIE 
 
Op 5 maart 2013 is de gemeente Zoetermeer geraadpleegd inzake het historische gebruik van 
de onderzoekslocatie en de omliggende percelen. Voor de volledigheid is de verkregen 
historische informatie opgenomen in bijlage 8 van onderhavige rapportage. Uit het historisch 
onderzoek blijkt het volgende: 
 
- voor zover bekend hebben geen tanks gelegen op het onderzoeksterrein; 
- de locatie is op basis van de voor ons bekende informatie niet verdacht op het voorkomen 

van asbest; 
- de naastgelegen percelen zijn (of waren) in gebruik ten behoeve van wonen met tuin en 

industrie (Numico); 
- naar verwachting hebben de activiteiten op de omliggende percelen de chemische 

bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie niet negatief beïnvloed. 
 
Luchtfoto’s onderzoekslocatie en omliggende percelen 
Van het gebied zijn diverse luchtfoto’s bestudeerd. Op de foto's is te zien dat de locatie altijd 
braakliggend is geweest. Er zijn geen bijzonderheden waargenomen die mogelijk een 
(bodem)verontreiniging (hebben) kunnen veroorzaken.  
 
Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is in het verleden een milieukundig onderzoek uitgevoerd 
door Arcadis (rapport kenmerk: 110304/OF4/151/000349/003/HB, d.d. 2 juli 2004). Uit de 
resultaten blijkt dat ter plaatse van de waterzuivering (ten zuiden van onderhavige locatie) de 
grond licht verontreinigd is met PAK. Voor de rest zijn geen verontreinigingen aangetroffen in de 
grond. Het grondwater is matig verontreinigd met arseen. Naar alle waarschijnlijkheid is de 
verontreiniging te relateren aan natuurlijke factoren. 
 
In de rapportage van Arcardis is tevens een lijst opgenomen van voorgaande onderzoeken ter 
plaatse van het naastgelegen terrein (Numico). De lijst is opgenomen in bijlage 8 van 
onderhavige rapportage. Gezien de afstand ten opzichte van onderhavige locatie is de 
verwachting dat de resultaten geen invloed hebben op onderhavige locatie. 
 
Bodemkwaliteitskaart  
De gemeente Zoetermeer beschikt over een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart. De 
onderzoekslocatie is gelegen in zone 6: Wonen 1940-1970. Uit de gegevens blijkt dat licht 
verhoogde achtergrondgehalten voor de parameters kwik, lood en PAK verwacht kunnen 
worden, voor een standaardbodem in deze zone.  
 
De bodemfunctieklasse van het gebied is “Wonen”. 
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2.5.  CONCLUSIES VOORONDERZOEK 
 
Op basis van het vooronderzoek kan worden afgeleid dat, op en in de nabijheid van het 
onderzoeksterrein, geen aandachtspunten aanwezig zijn met betrekking tot het veroorzaken 
van een mogelijke bodemverontreiniging.  
 
 
2.6.  ONDERZOEKSOPZET 
 
In tabel 2 is per onderzoeksaspect de gevolgde onderzoeksstrategie aangegeven. 
 
 

TABEL 2: Onderzoekstrategie 

Onderzoeksaspect Kritische 
parameters 

Kritische 
bodemlaag 
(m-mv) 

Hypothese Strategie Oppervlakte  

algemene 
bodemkwaliteit 

- - onverdacht NEN 5740 : GR-ONV 61.800 m2 
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3.  VELDONDERZOEK 
 
 
3.1.  VELDWERKZAAMHEDEN 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 9 en 10 april 2013 uitgevoerd. Op 17 april 2013 heeft 
bemonstering van het grondwater plaatsgevonden. De uitgevoerde boringen zijn beschreven in 
tabel 3. De onderzoekslocatie en de posities van de meetpunten zijn weergegeven in de 
situatietekening van bijlage 1.2. 
 

TABEL 3: Aantal boringen en boordiepte (in m-mv) 

Onderzoeksaspect Aantal x diepte 
[m-mv] 

Boornummers 

algemene bodemkwaliteit 1 x 3,0 met peilbuis 
2 x 2,3 met peilbuis 
5 x 2,2 met peilbuis 

4 x 2,0 
26 x 0,5 

02 
08 en 28 

11, 20, 24, 33 en 36 
13, 15, 31, 34 

01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 37 en 38 

 
 
Uitvoeringswijze 
De veldwerkzaamheden zijn verricht door Brussee Grondboringen onder certificaat BRL SIKB 
2000, VKB protocol 2001 en 2002 (meer informatie over ons bedrijf en kwalificaties kunt u 
vinden op onze website www.idds.nl). Tijdens de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de 
beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag (met daarin de namen van de veldwerkers) is opgenomen 
in bijlage 7. Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de 
activiteiten met betrekking tot de veldwerkzaamheden en de overdracht van de monsters, 
inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of de 
opdrachtgever. Uit oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn van het 
terrein waarop het bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 
 
Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn de grond en het grondwater zintuiglijk 
beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen (organoleptisch onderzoek) en 
is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodemlagen nauwkeurig 
beschreven (lithologisch onderzoek). 
 
Organoleptisch onderzoek 
Het opgeboorde bodemmateriaal is visueel beoordeeld op het voorkomen van antropogene 
bestanddelen (puin, slakken en dergelijke) en olieproduct (via olie/watertest). Het materiaal is 
met name beoordeeld op de volgende aspecten: de aard, grootte en gradatie van voorkomen. 
 
Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen aan de geur herkend 
worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de veldwerkzaamheden passieve 
geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd worden en per boorpunt worden 
beschreven. 
 
Asbest 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid voor het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van 
de onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  
 
 

http://www.idds.nl/
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3.2.  RESULTATEN VELDWERK 
 
Lithologisch onderzoek 
De bodem van het terrein bestaat globaal vanaf het maaiveld tot een diepte van circa 1,0 m-mv 
overwegend uit klei. Plaatselijk si een zandlaag waargenomen. Vanaf een diepte van circa 1,0 
m-mv tot de geboorde diepte van 3,0 m-mv bestaat de bodem uit zand. Een gedetailleerde 
beschrijving van de ter plaatse van de onderzoekslocatie aangetroffen bodemopbouw 
(lithologie) is weergegeven in bijlage 2 (boorstaten).  
 
Organoleptisch onderzoek 
In tabel 4 zijn de zintuiglijk waargenomen relevante bijzonderheden weergegeven die mogelijk 
gerelateerd kunnen worden aan een bodemverontreiniging.  
 
Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 
materialen waargenomen. 
 
 

TABEL 4: Zintuiglijk waargenomen afwijkingen 

Boring Diepte 
[m-mv] 

Samenstelling Bijzonderheden 

01 0 – 0,5 matig fijn zand sporen baksteen 

02 0 – 1,0 matig zandige klei sporen baksteen en puin 

03 0 – 0,5 matig fijn zand sporen baksteen 

12 0 – 0,5 zwak siltige klei sporen baksteen 

22 0 – 0,5 matig fijn zand sporen baksteen 

24 0 – 0,5 zwak siltige klei sporen baksteen 

29 0 – 0,5 zwak siltige klei sporen baksteen 

31 0 – 0,5 zwak siltige klei sporen baksteen 

33 0 – 0,5 zwak siltige klei sporen baksteen 

36 0 – 0,5 zwak siltige klei sporen aardewerk 

38 0 – 0,5 zwak siltige klei sporen baksteen 
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Grondwatermetingen 
In tabel 5 zijn de resultaten van de metingen die aan het grondwater zijn uitgevoerd 
weergegeven. 
 

TABEL 5: Metingen uitgevoerd aan het grondwater  

Peilbuis Filterstelling 
(m -mv) 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

02 2,00 - 3,00 1,42 6,9 800 69,1 
08 1,30 - 2,30 0,77 6,8 930 54,4 
11 1,20 - 2,20 1,02 7,2 880 25,3 
20 1,20 - 2,20 0,95 6,8 980 103 
24 1,20 - 2,20 0,93 6,8 820 242 
28 1,30 - 2,30 2,57 6,8 2.140 68,4 
33 1,20 - 2,20 1,08 6,9 870 22,1 
36 1,20 - 2,20 1,33 6,8 840 78,8 

 
 
De gemeten waarden van het grondwater vertonen over het algemeen geen afwijkende 
waarden ten opzichte van een natuurlijke situatie. Het elektrisch geleidingsvermogen (EC) ter 
plaatse van peilbuis 28 is enigzins verhoogd ten opzichte van een natuurlijke situatie. Echter, 
een verklaring hiervoor is op basis van de voor de locatie bekende gegevens vooralsnog niet te 
geven.  
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4.  CHEMISCH ONDERZOEK 
 
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de grond(water)monsters overgebracht 
naar een RvA geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. 
 
 
4.1. ANALYSESTRATEGIE 
 
Algemene bodemkwaliteit 
Ten behoeve van het vaststellen van de algemene chemische kwaliteit van de bodem zijn van 
de boven- en ondergrond grondmengmonsters samengesteld. Als ondergrond is de bodemlaag 
vanaf 0,5 m-mv aangemerkt. 
 
Bij de selectie van de grond(meng)monsters is zowel rekening gehouden met de zintuiglijk 
waargenomen afwijkingen als het verkrijgen van een ruimtedekkend en representatief beeld van 
de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse. 
  
De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Voorts zijn 
ten behoeve van de correctie van de achtergrond- en interventiewaarden van zowel de boven- 
als de ondergrond de percentages lutum en organische stof vastgelegd. 
 
Analysepakketten 
In het standaard NEN-pakket voor grond zijn de volgende analyses opgenomen: 
 
- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink); 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen); 
- minerale olie (GC); 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 
 
Het standaard NEN-pakket voor grondwater omvat de volgende analyses: 
 
-  zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink); 
-  BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen); 
-  VOCl (vluchtige organochloorverbindingen); 
- minerale olie. 
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4.2.  RESULTATEN EN TOETSING CHEMISCHE ANALYSES 
 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 
bijlage 3 zijn opgenomen. De resultaten van de chemische analyses zijn vergeleken met de 
achtergrond- en interventiewaarden uit de toetsingstabel van de Wet bodembescherming (zie 
bijlage 4).  
 
Voor de interpretatie van de chemische analyses van de grondmonsters zijn de achtergrond- en 
interventiewaarden gecorrigeerd aan de hand van de gemeten percentages lutum en 
organische stof. Voor de organische parameters (PAK, PCB en minerale olie) zijn ten behoeve 
van de correctie percentages organisch stof aangehouden van minimaal 2,0 %, en maximaal 
30,0 %. Voor de zware metalen zijn ten behoeve van de correctie minimale percentages lutum 
en organisch stof van 2% aangehouden. De gecorrigeerde achtergrond- en interventiewaarden, 
alsmede de resultaten van de uitgevoerde toetsing, zijn weergegeven in bijlage 5.1 (grond) en 
5.2 (grondwater). 
 
De overschrijdingen ten opzichte van het toetsingskader van de Wet bodembescherming 
(Circulaire bodemsanering 2009 d.d. 3 april 2012 en het Besluit bodemkwaliteit) zijn als volgt 
geclassificeerd: 
 
- het gehalte is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde  

(grondwater), dan wel de rapportagegrens; 
* het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) en  

is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht verontreinigd; 
** het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of gelijk aan de  

interventiewaarde, zijnde matig verontreinigd; 
*** het gehalte overschrijdt de interventiewaarde, zijnde sterk verontreinigd. 
 
In tabel 6 zijn de overschrijdingen en de betreffende gemeten waarden ten opzichte van de 
achtergrond- en interventiewaarden uit de toetsingstabel (Wet bodembescherming) voor grond 
weergegeven.  
 
 
TABEL 6: Resultaten chemisch onderzoek grondmonsters (mg/kg.ds) 
 

Monster Humus 
[%] 

Lutum 
[%] 

Co Ni PCB 

M05 4,1 4,3 6,2* 18* - 

M06 2,3 13 - - 0,015* 

 
 
In de overige grondmengmonsters zijn alle onderzochte parameters lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden. Hieronder staan de geanalyseerde mengmonsters genoemd:  
 
M01: 01(0-0,5)+03(0-0,5)+22(0-0,5)= zand, sporen baksteen 
M02: 02(0-0,5)+12(0-0,5)+24(0-0,5)+29(0-0,5)= klei, sporen baksteen en puin 
M03: 31(0-0,5)+3(0-0,5)+36(0-0,5)+38(0-0,5)= klei, sporen baksteen en aardewerk 
M04: 04(0-0,5)+06(0-0,5)+08(0-0,5)+10(0-0,5)+13(0-0,5)+15(0-0,5)+17(0-0,5)= klei 
M05: 19(0-0,5)+21(0-0,5)+23(0-0,5)+26(0-0,5)+30(0-0,5)+35(0-0,5)+37(0-0,5)= klei 
M06: 02(0,5-1,0)= klei, sporen baksteen en puin 
M07: 08(0,5-1,0)+13(0,5-1,0)+20(0,5-1,0)+28(0,5-0,9)+33(0,5-1,0)+36(0,5-1,0)= klei 
M08: 02(1,0-1,5)+08(1,0-1,5)+11(0,8-1,2)+20(1,0-1,5)+24(1,2-1,7)+33(1,4-1,9)= zand 
M09: 02(2,5-3,0)+11(1,7-2,2)+15(1,5-2,0)+24(1,7-2,2)+31(1,5-2,0)+36(1,7-2,2)= zand 
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In tabel 7 zijn de overschrijdingen en de betreffende gemeten waarden ten opzichte van de 
streef- en interventiewaarden uit de toetsingstabel (Wet bodembescherming) voor grondwater 
weergegeven.  
 
 
TABEL 7: Resultaten chemisch onderzoek grondwatermonsters (µg/l) 
 

Peilbuis Ba Cd Co Cu Hg Mb Ni Pb Zn VOCl  Olie BTEXNS# 

02 - - - - - - - - - - - xylenen 0,5* 

08 - - - - - - - - - - - xylenen 0,4* 

11 - - - - - - - - - - - - 

20 - - - - - - - - - - - xylenen 0,7* 

24 - - - - - - - - - - - xylenen 0,8* 

28 100* - - - - - - - - - - xylenen 0,5* 

33 - - - - - - - - - - - xylenen 0,3* 

36 - - - - - - - - - - - xylenen 0,6* 

#: overige parameters < detectiegrens 
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5.   BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
 
Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de chemische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie het volgende: 
 
Bovengrond 
De bovengrond ter plaatse van de onderzoekslocatie is overwegend opgebouwd uit klei. In de 
bovengrond zijn zintuiglijk plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen (puin en 
baksteen) waargenomen. 
 
In M05 overschrijden de gehalten kobalt en nikkel de desbetreffende achtergrondwaarden. De 
gehalten van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden. De herkomst van de licht verhoogd aangetoonde gehalten kobalt en 
nikkel is onbekend. 
 
In M01 t/m M04 zijn alle onderzochte parameters lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden. 
 
Ondergrond 
De ondergrond ter plaatse van de onderzoekslocatie is overwegend opgebouwd uit zand en 
klei. In de ondergrond zijn zintuiglijk zeer plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde 
materialen (puin en baksteen) waargenomen. 
 
In M06 overschrijdt het gehalte PCB de desbetreffende achtergrondwaarde. De gehalten van de 
overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de betreffende achtergrondwaarden. De 
herkomst van het licht verhoogd aangetoonde gehalte PCB is onbekend. 
 
In M07 t/m M09 zijn alle onderzochte parameters lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden. 
 
Grondwater 
De gemiddelde grondwaterstand bevindt zich op circa 1,25 m-mv. Tijdens het veldonderzoek 
zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen aan het bemonsterde grondwater. 
 
In het grondwater overschrijdt over het algemeen de concentratie xylenen de desbetreffende 
streefwaarde. In het grondwater uit peilbuis 28 overschrijdt de concentratie barium de 
streefwaarde. De concentraties van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de 
betreffende streefwaarden. De herkomst van de licht verhoogd aangetoonde concentratie 
xylenen is onbekend. De concentratie barium kan naar alle waarschijnlijkheid worden 
toegeschreven aan natuurlijke factoren. 
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6.  CONCLUSIES EN ADVIES 
 
 
In opdracht van RBOI-Rotterdam bv is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht 
op de projectlocatie Nutrihage te Zoetermeer.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het opstellen van een bestemmingsplanwijziging en 
de daaruit voortvloeiende aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In het 
kader van de Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een 
omgevingsvergunningaanvraag (activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage 
inzake de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige, dan wel het huidige, gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische  bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 
januari 2009) gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem en eventueel vrijkomende grond.  
 
Conclusies 
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:  
 
Bovengrond 
- in de bovengrond zijn plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen (puin en 

baksteen) waargenomen. Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn 
zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen; 

- de bovengrond is zeer plaatselijk licht verontreinigd met kobalt en nikkel en is niet 
verontreinigd met de overige onderzochte zware metalen, PCB’s, PAK en minerale olie. 

 
Ondergrond 
- in de ondergrond zijn zeer plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen (puin en 

baksteen) waargenomen. In het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen 
asbestverdachte materialen waargenomen; 

- de ondergrond is zeer plaatselijk licht verontreinigd met PCB en is niet verontreinigd met de 
onderzochte zware metalen, PAK en minerale olie. 

 
Grondwater 
- het grondwater is licht verontreinigd met xylenen, zeer plaatselijk licht verontreinigd met 

barium en is niet verontreinigd met de overige onderzochte zware metalen, vluchtige 
aromaten, VOCl en minerale olie. 
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Gelet op de onderzoeksresultaten, te weten de aangetoonde overschrijdingen van de 
betreffende achtergrondwaarden (grond) en/of de aangetoonde overschrijdingen van de 
betreffende streefwaarden (grondwater) dient de hypothese onverdacht voor de 
onderzoekslocatie formeel te worden verworpen. Echter, de gemeten waarden zijn dermate 
gering dat aanvullend onderzoek naar het voorkomen van deze stoffen in de bodem op het 
perceel ingevolge de Wet bodembescherming, niet noodzakelijk is. 
 
Beperkingen inzake het verlenen van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen), alsmede 
de voortzetting van het huidige bodemgebruik, worden op basis van de onderzoeksresultaten 
uit milieuhygiënisch oogpunt niet voorzien. 
 
Aanbevelingen 
Wij adviseren om de onderzoeksresultaten voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde 
Gemeente Zoetermeer, om na te gaan of zij kunnen instemmen met de onderzoeksresultaten 
en bovengenoemde conclusies ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning 
(activiteit bouwen).  
 
Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten 
de locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan 
de kwaliteitsnormen die door het Besluit bodemkwaliteit aan de betreffende toepassing worden 
verbonden.  
 
 
IDDS bv 
Noordwijk (ZH) 
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7.  BETROUWBAARHEID 
 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een 
beperkt aantal monsters en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat lokale afwijkingen in het bodemmateriaal voorkomen. IDDS acht zich niet 
aansprakelijk voor de schade die hier mogelijkerwijs uit voortvloeit. Hierbij dient tevens te 
worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. 
Beïnvloeding van de grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering 
van dit onderzoek, bijvoorbeeld door het bouwrijp maken van de locatie, aanvoer van grond van 
elders of verspreiding van verontreinigingen van verder gelegen terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport. In 
veel gevallen hanteren de beoordelende instanties een termijn (meestal maximaal 5 jaar) 
waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het 
voorkomen en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden 
omtrent de aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte 
verontreinigende stoffen. 
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Boring: 17
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Boring: 25
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Boring: 33
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Klei, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

-80

Klei, sterk siltig, laagjes zand, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-170

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
kleihoudend, geen olie-water 
reactie, grijs, Edelmanboor

-220
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Boring: 37
Datum: 1-2-2004

0

50

1

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
zwak zandhoudend, sporen roest, 
geen olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 38
Datum: 1-2-2004

0

50

1

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, bruin, Edelmanboor

-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIJLAGE 3.1 

ANALYSECERTIFICATEN GROND 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Ons kenmerk : Project 445088
Validatieref. : 445088_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : WSYL-QVXA-UFMM-ATDE
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 9 oliechromatogram(men) + 4 bijlage(n)

Amsterdam, 17 april 2013

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 86,3 81,7 78,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,9 2,6 4,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 5,9 19,5 16,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 39 61 55
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,35 < 0,35 < 0,35
S kobalt (Co) mg/kg ds 3,4 4,9 6,8
S koper (Cu) mg/kg ds < 10 13 14
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 0,10 0,08
S lood (Pb) mg/kg ds 16 24 32
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 10 15 20
S zink (Zn) mg/kg ds 41 58 65

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fenantreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S anthraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fluoranteen mg/kg ds 0,21 0,19 < 0,15
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S chryseen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15

S som PAK (10) mg/kg ds 1,2 1,1 1,0

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445088
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1536577 = M01 01 (0-50) 03 (0-50) 22 (0-50)
1536578 = M02 02 (0-50) 12 (0-50) 24 (0-50) 29 (0-50)
1536579 = M03 31 (0-50) 33 (0-50) 36 (0-50) 38 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013
Ontvangstdatum opdracht : 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013
Startdatum : 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013
Monstercode : 1536577 1536578 1536579
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 78,7 80,4 84,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,4 4,1 2,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 31,7 4,3 13,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 46 48 46
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,35 < 0,35 < 0,35
S kobalt (Co) mg/kg ds 6,9 6,2 3,7
S koper (Cu) mg/kg ds < 10 12 < 10
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,07 0,07 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 36 29 16
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 20 18 11
S zink (Zn) mg/kg ds 54 56 36

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fenantreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S anthraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fluoranteen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S chryseen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15

S som PAK (10) mg/kg ds 1,0 1,0 1,0

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,003
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,003
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,004
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,003
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,015

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445088
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1536580 = M04 04 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 13 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-50)
1536581 = M05 19 (0-50) 21 (0-50) 23 (8-58) 26 (0-50) 30 (0-50) 35 (0-50) 37 (0-50)
1536582 = M06 02 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013
Ontvangstdatum opdracht : 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013
Startdatum : 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013
Monstercode : 1536580 1536581 1536582
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 71,5 73,8 78,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) < 0,1 < 0,1 0,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 48,9 23,0 1,3

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 53 25 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,35 < 0,35 < 0,35
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,0 2,9 2,2
S koper (Cu) mg/kg ds < 10 < 10 < 10
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 10 < 10 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 14 8 6
S zink (Zn) mg/kg ds 32 < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fenantreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S anthraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fluoranteen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S chryseen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15

S som PAK (10) mg/kg ds 1,0 1,0 1,0

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445088
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1536583 = M07 08 (50-100) 13 (50-100) 20 (50-100) 28 (50-90) 33 (50-100) 36 (50-80)
1536584 = M08 02 (100-150) 08 (100-150) 11 (80-120) 20 (100-150) 24 (120-170) 33 (140-190)
1536585 = M09 02 (250-300) 11 (170-220) 15 (150-200) 24 (170-220) 31 (150-200) 36 (170-220)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013
Ontvangstdatum opdracht : 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013
Startdatum : 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013
Monstercode : 1536583 1536584 1536585
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445088
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1536577
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : M01 01 (0-50) 03 (0-50) 22 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1536578
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : M02 02 (0-50) 12 (0-50) 24 (0-50) 29 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1536579
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : M03 31 (0-50) 33 (0-50) 36 (0-50) 38 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1536580
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : M04 04 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 13 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1536581
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : M05 19 (0-50) 21 (0-50) 23 (8-58) 26 (0-50) 30 (0-50) 35 (0-50) 37 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1536582
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : M06 02 (50-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 6 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1536583
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : M07 08 (50-100) 13 (50-100) 20 (50-100) 28 (50-90) 33 (50-100) 36 (50-80)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 7 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1536584
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : M08 02 (100-150) 08 (100-150) 11 (80-120) 20 (100-150) 24 (120-170) 33 (140-190)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 8 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1536585
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : M09 02 (250-300) 11 (170-220) 15 (150-200) 24 (170-220) 31 (150-200) 36 (170-220)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 9 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



Aanvullende informatie
Indicatieve resultaten onder de reguliere rapportagegrens

Uw referentie : M01 01 (0-50) 03 (0-50) 22 (0-50)
Monstercode : 1536577

minerale olie (florisil
clean-up)

: 28 mg/kg ds

Uw referentie : M02 02 (0-50) 12 (0-50) 24 (0-50) 29 (0-50)
Monstercode : 1536578

minerale olie (florisil
clean-up)

: 33 mg/kg ds

Uw referentie : M03 31 (0-50) 33 (0-50) 36 (0-50) 38 (0-50)
Monstercode : 1536579

minerale olie (florisil
clean-up)

: <20 mg/kg ds

Uw referentie : M04 04 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 13 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-50)
Monstercode : 1536580

minerale olie (florisil
clean-up)

: <20 mg/kg ds

Uw referentie : M05 19 (0-50) 21 (0-50) 23 (8-58) 26 (0-50) 30 (0-50) 35 (0-50) 37 (0-50)
Monstercode : 1536581

minerale olie (florisil
clean-up)

: <20 mg/kg ds

Uw referentie : M06 02 (50-100)
Monstercode : 1536582

minerale olie (florisil
clean-up)

: 32 mg/kg ds

Uw referentie : M07 08 (50-100) 13 (50-100) 20 (50-100) 28 (50-90) 33 (50-100) 36 (50-80)
Monstercode : 1536583

minerale olie (florisil
clean-up)

: <20 mg/kg ds

Uw referentie : M08 02 (100-150) 08 (100-150) 11 (80-120) 20 (100-150) 24 (120-170) 33 (140-190)
Monstercode : 1536584

minerale olie (florisil
clean-up)

: <20 mg/kg ds

Uw referentie : M09 02 (250-300) 11 (170-220) 15 (150-200) 24 (170-220) 31 (150-200) 36 (170-220)
Monstercode : 1536585

minerale olie (florisil
clean-up)

: <20 mg/kg ds

Opmerking
Deze indicatieve resultaten vallen buiten de geaccrediteerde methode(n) en dienen derhalve te worden gezien als

Bijlage 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445088
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WSYL-QVXA-UFMM-ATDE Ref.: 445088_certificaat_v1



aanvullende informatie op de op het analysecertificaat vermelde resultaten.
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445088
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1536577 M01 01 (0-50) 03 (0-50) 22 (0-50) 01 0-0.5 ECT520
03 0-0.5 ECP189
22 0-0.5 ECJ146

1536578 M02 02 (0-50) 12 (0-50) 24 (0-50) 29 (0-50) 02 0-0.5 ECT404
12 0-0.5 ECT414
24 0-0.5 ECM425
29 0-0.5 ECJ318

1536579 M03 31 (0-50) 33 (0-50) 36 (0-50) 38 (0-50) 31 0-0.5 1338432AA
33 0-0.5 1338425AA
36 0-0.5 1338435AA
38 0-0.5 ECT450

1536580 M04 04 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 10 (0-50) 13 (0-50)
15 (0-50) 17 (0-50)

04 0-0.5 ECT411
06 0-0.5 ECM415
08 0-0.5 ECP763
10 0-0.5 ECM470
13 0-0.5 ECP754
15 0-0.5 ECH952
17 0-0.5 ECM348

1536581 M05 19 (0-50) 21 (0-50) 23 (8-58) 26 (0-50) 30 (0-50)
35 (0-50) 37 (0-50)

19 0-0.5 ECT472
21 0-0.5 ECT400
23 0.08-0.58 ECM456
26 0-0.5 1337813AA
30 0-0.5 1337818AA
35 0-0.5 ECT493
37 0-0.5 ECT434

1536582 M06 02 (50-100) 02 0.5-1 ECT468

1536583 M07 08 (50-100) 13 (50-100) 20 (50-100) 28 (50-90) 33
(50-100) 36 (50-80)

08 0.5-1 ECP733
13 0.5-1 ECP712
20 0.5-1 ECP761
28 0.5-0.9 1338430AA
33 0.5-1 1337826AA
36 0.5-0.8 1338440AA

1536584 M08 02 (100-150) 08 (100-150) 11 (80-120) 20
(100-150) 24 (120-170) 33 (140-190)

02 1-1.5 ECT421
08 1-1.5 ECP701
11 0.8-1.2 ECL621
20 1-1.5 ECP734
24 1.2-1.7 ECJ062
33 1.4-1.9 1338423AA

1536585 M09 02 (250-300) 11 (170-220) 15 (150-200) 24
(170-220) 31 (150-200) 36 (170-220)

15 1.5-2 ECH945
31 1.5-2 1338431AA
11 1.7-2.2 ECP748
24 1.7-2.2 ECJ145
36 1.7-2.2 1338441AA
02 2.5-3 ECJ319
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Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN 5709
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
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ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Ons kenmerk : Project 445897
Validatieref. : 445897_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 8 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 22 april 2013

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 22 38 < 20
S cadmium (Cd) µg/l < 0,4 < 0,4 < 0,4
S kobalt (Co) µg/l < 10 < 10 < 10
S koper (Cu) µg/l < 10 < 10 < 10
S kwik (Hg) FIAS/Fims µg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 10 < 10 < 10
S molybdeen (Mo) µg/l < 3 < 3 < 3
S nikkel (Ni) µg/l < 10 < 10 < 10
S zink (Zn) µg/l < 20 < 20 22

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 100 < 100 < 100

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l 0,3 0,3 0,3
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l 0,2 0,2 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l 0,6 0,4 0,5
S naftaleen µg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som xylenen µg/l 0,8 0,6 0,7

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,25 < 0,25 < 0,25
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,25 < 0,25 < 0,25
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,25 < 0,25 < 0,25
S trichloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,52 0,52 0,52

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445897
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1636883 = 24-1-1 24 (120-220)
1636884 = 36-1-1 36 (120-220)
1636885 = 20-1-1 20 (120-220)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/04/2013 17/04/2013 17/04/2013
Ontvangstdatum opdracht : 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013
Startdatum : 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013
Monstercode : 1636883 1636884 1636885
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 26 100 < 20
S cadmium (Cd) µg/l < 0,4 < 0,4 < 0,4
S kobalt (Co) µg/l < 10 < 10 < 10
S koper (Cu) µg/l < 10 < 10 < 10
S kwik (Hg) FIAS/Fims µg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 10 < 10 < 10
S molybdeen (Mo) µg/l < 3 < 3 < 3
S nikkel (Ni) µg/l < 10 < 10 < 10
S zink (Zn) µg/l < 20 < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 100 < 100 < 100

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l < 0,1 0,1 < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l 0,2 0,4 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som xylenen µg/l 0,3 0,5 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,25 < 0,25 < 0,25
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,25 < 0,25 < 0,25
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,25 < 0,25 < 0,25
S trichloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,52 0,52 0,52

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445897
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1636886 = 33-1-1 33 (120-220)
1636887 = 28-1-1 28 (130-230)
1636888 = 11-1-1 11 (120-220)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/04/2013 17/04/2013 17/04/2013
Ontvangstdatum opdracht : 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013
Startdatum : 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013
Monstercode : 1636886 1636887 1636888
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l < 20 < 20
S cadmium (Cd) µg/l < 0,4 < 0,4
S kobalt (Co) µg/l < 10 < 10
S koper (Cu) µg/l < 10 < 10
S kwik (Hg) FIAS/Fims µg/l < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 10 < 10
S molybdeen (Mo) µg/l < 3 < 3
S nikkel (Ni) µg/l < 10 < 10
S zink (Zn) µg/l < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 100 < 100

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l 0,1 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l 0,3 0,4
S naftaleen µg/l < 0,05 < 0,05

S som xylenen µg/l 0,4 0,5

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,5 < 0,5
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,5 < 0,5
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,25 < 0,25
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,25 < 0,25
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,25 < 0,25
S trichloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,52 0,52

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,5 < 0,5

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445897
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1636889 = 08-1-1 08 (130-230)
1636890 = 02-1-1 02 (200-300)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/04/2013 17/04/2013
Ontvangstdatum opdracht : 18/04/2013 18/04/2013
Startdatum : 18/04/2013 18/04/2013
Monstercode : 1636889 1636890
Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445897
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1636883
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : 24-1-1 24 (120-220)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <100 µg/l

Oliechromatogram 1 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1636884
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : 36-1-1 36 (120-220)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <100 µg/l

Oliechromatogram 2 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1636885
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : 20-1-1 20 (120-220)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <100 µg/l

Oliechromatogram 3 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1636886
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : 33-1-1 33 (120-220)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <100 µg/l

Oliechromatogram 4 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1636887
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : 28-1-1 28 (130-230)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <100 µg/l

Oliechromatogram 5 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1636888
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : 11-1-1 11 (120-220)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <100 µg/l

Oliechromatogram 6 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1636889
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : 08-1-1 08 (130-230)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <100 µg/l

Oliechromatogram 7 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1636890
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Uw referentie : 02-1-1 02 (200-300)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <100 µg/l

Oliechromatogram 8 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1636883 24-1-1 24 (120-220) 24 1.2-2.2 0172209YA
24 1.2-2.2 0172179YA
24 1.2-2.2 0108957MM

1636884 36-1-1 36 (120-220) 36 1.2-2.2 0172175YA
36 1.2-2.2 0172208YA
36 1.2-2.2 0108958MM

1636885 20-1-1 20 (120-220) 20 1.2-2.2 0172181YA
20 1.2-2.2 0172164YA
20 1.2-2.2 0108955MM

1636886 33-1-1 33 (120-220) 33 1.2-2.2 0172188YA
33 1.2-2.2 0172205YA
33 1.2-2.2 0108993MM

1636887 28-1-1 28 (130-230) 28 1.3-2.3 0172203YA
28 1.3-2.3 0172202YA
28 1.3-2.3 0108954MM

1636888 11-1-1 11 (120-220) 11 1.2-2.2 0172180YA
11 1.2-2.2 0172190YA
11 1.2-2.2 0109012MM

1636889 08-1-1 08 (130-230) 08 1.3-2.3 0172191YA
08 1.3-2.3 0172201YA
08 1.3-2.3 0108963MM

1636890 02-1-1 02 (200-300) 02 2-3 0172204YA
02 2-3 0172197YA
02 2-3 0108984MM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445897
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 445897
Project omschrijving : 1210E810-Nutrihage te Zoetermeer
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EXSK-JIHC-GXEM-QEXZ Ref.: 445897_certificaat_v1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 4 
TOETSINGSTABEL WET BODEMBESCHERMING 

 



BIJLAGE 1: STREEFWAARDEN GRONDWATER, INTERVENTIEWAARDEN BODEMSANERING, 
INDICATIEVE NIVEAUS VOOR ERNSTIGE VERONTREINIGING, BODEMTYPECORRECTIE EN 
MEETVOORSCHRIFTEN 

In deze bijlage zijn in tabel 1 de streefwaarden grondwater en interventiewaarden voor zowel grond 
als grondwater opgenomen. In tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’s) 
en indien beschikbaar streefwaarden voor grondwater opgenomen. Voorafgaande aan deze tabel is 
een toelichting op de INEV’s opgenomen. Deze bijlage eindigt met de formules voor bodemtypecor-
rectie en instructies voor de toepassing hiervan en een verwijzing naar meetvoorschriften.

1. Streefwaarden grondwater en interventiewaarden bodemsanering 

Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, 
uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. De getallen voor de streefwaarde 
grondwater zijn één op één overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering (2000). De streefwaarden zijn afgeleid binnen het project Integrale Normstelling 
Stoffen (INS) en zijn in december 1997 gepubliceerd (Ministerie van VROM, Integrale Normstelling 
Stoffen, Milieukwaliteitsnormen bodem, water, lucht, 1997). Met enkele uitzonderingen zijn de 
INS-streefwaarden overgenomen. De INS-streefwaarden zijn zoveel mogelijk risico-onderbouwd en 
gelden voor individuele stoffen. Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep en ondiep 
grondwater. Reden hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen diep en ondiep 
grondwater. Als grens tussen diep en ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 m 
gebruikt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze grens indicatief is. Indien informatie voorhanden 
is dat een andere grens aannemelijk is voor de te beoordelen locatie, dan kan een andere grens 
genomen worden. Hierbij valt te denken aan informatie over de grens tussen het freatische grondwa-
ter en het eerste watervoerend pakket.
• Voor ondiep grondwater (< 10 m) zijn de MILBOWA-waarden als streefwaarden overgenomen. 

Deze zijn gebaseerd op achtergrondconcentraties en gelden hierbij als handreiking.
• Voor diep grondwater (> 10 m) worden de in INS voorgestelde streefwaarden overgenomen. Dit 

betekent dat de streefwaarde bestaat uit de van nature aanwezige achtergrond-concentratie (AC) 
plus de Verwaarloosbare Toevoeging. Hierbij worden de in INS opgenomen achtergrondconcentra-
ties als handreiking gegeven (zie RIVM-rapport 711701017).

In beide gevallen geldt dat de gegeven achtergrondconcentratie als handreiking moet worden gezien. 
Indien informatie voorhanden is over de locale achtergrondconcentratie dan kan deze in combinatie 
met de Verwaarloosbare Toevoeging als streefwaarde worden gebruikt. Meer informatie over 
achtergrondconcentraties van metalen in grondwater in verschillende gebieden in Nederland is te 
vinden in RIVM-rapport nummer 711701017. Meer informatie over achtergrondconcentraties in grond 
en grondwater is te vinden in het dossier ‘meetnetten’ op www.rivm.nl, via www.dinoloket.nl en in de 
Geochemische atlas van Nederland (Alterra-rapport 2069, 2010).

De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de 
bodem heeft voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze 
zijn representatief voor het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige 
(bodem)verontreiniging. De interventiewaarden grond voor de eerste tranche stoffen zijn geëvalueerd. 
Er zijn nieuwe voorstellen voor interventiewaarden gedaan die zijn opgenomen in tabel 7.1 van het 
RIVM-rapport 711701023 (febr 2001). Voor een aantal stoffen van de eerste tranche zijn de nieuw 
voorgestelde interventiewaarden op basis van beleidsmatige overwegingen aangepast. De normaan-
passingen zijn beschreven in het NOBO-rapport: VROM, 2008: NOBO: Normstelling en bodemkwali-
teitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005, 2006 en 
2007. De interventiewaarden grond voor de andere tranches zijn niet geëvalueerd en blijven gelijk aan 
de interventiewaarden grond zoals opgenomen in de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering (2000). De interventiewaarden grond gelden voor droge bodem. Voor bodems of 
oevers van een oppervlaktewaterlichaam zijn aparte interventiewaarden opgesteld die zijn opgeno-
men in de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 20 december 2007, nr. 247). De interventiewaarden 
grondwater zijn niet herzien en overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering (2000).
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Tabel 1 Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater9

 Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Landelijke 

achtergrond 

concentratie 

grondwater

 Streefwaarde  Interventiewaarden

  grondwater7
 grondwater  grondwater7

 grond  grondwater

   (AC)  (incl. AC)   

  ondiep  diep  diep   

  (< 10 m-mv)  (> 10 m-mv)  (> 10 m -mv)   

  (µg/l)  (µg/l)  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 1. Metalen

Antimoon – 0,09 0,15 22 20

 Arseen 10 7 7,2 76 60

Barium 50 200 200 -8 625

 Cadmium 0,4 0,06 0,06 13 6

Chroom 1 2,4 2,5 – 30

 Chroom III – – – 180 –

Chroom VI – – – 78 –

 Kobalt 20 0,6 0,7 190 100

Koper 15 1,3 1,3 190 75

 Kwik 0,05 – 0,01 – 0,3

Kwik (anorganisch) – – – 36 –

 Kwik (organisch) – – – 4 –

Lood 15 1,6 1,7 530 75

 Molybdeen 5 0,7 3,6 190 300

Nikkel 15 2,1 2,1 100 75

 Zink 65 24 24 720 800

Tabel 1 Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater9

 Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Interventiewaarden

  grondwater7
 grond  grondwater

  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 2. Overige anorganische stoffen

Chloride (mg Cl/l) 100 mg/l – –

 Cyanide (vrij) 5 20 1.500

Cyanide (complex) 10 50 1.500

 Thiocyanaat – 20 1.500

3. Aromatische verbindingen

 Benzeen 0,2 1,1 30

Ethylbenzeen 4 110 150

 Tolueen 7 32 1.000

Xylenen (som)1 0,2 17 70

 Styreen (vinylbenzeen) 6 86 300

Fenol 0,2 14 2.000

 Cresolen (som)1  0,2 13 200

Tabel 1 Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater9

 Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Interventiewaarden

  grondwater7
 grond  grondwater

  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 4. Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen 

(PAK’s)5
   

Naftaleen 0,01 – 70

 Fenantreen 0,003* – 5

15 Staatscourant 2012 nr. 6563 3 april 2012



Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Interventiewaarden

  grondwater7
 grond  grondwater

  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

Antraceen 0,0007* – 5

 Fluorantheen 0,003 – 1

Chryseen 0,003* – 0,2

 Benzo(a)antraceen 0,0001* – 0,5

Benzo(a)pyreen 0,0005* – 0,05

 Benzo(k)fluorantheen 0,0004* – 0,05

Indeno(1,2,3cd)pyreen 0,0004* – 0,05

 Benzo(ghi)peryleen 0,0003 – 0,05

PAK’s (totaal) (som 10)1 – 40 –

 5. Gechloreerde koolwaterstoffen

a. (vluchtige) koolwaterstoffen

 Monochlooretheen (Vinylchloride)2  0,01 0,1 5

Dichloormethaan 0,01 3,9 1.000

 1,1-dichloorethaan 7 15 900

1,2-dichloorethaan 7 6,4 400

 1,1-dichlooretheen2
 0,01 0,3 10

1,2-dichlooretheen (som)1 0,01 1 20

 Dichloorpropanen (som)1  0,8 2 80

Trichloormethaan (chloroform) 6 5,6 400

 1,1,1-trichloorethaan 0,01 15 300

1,1,2-trichloorethaan 0,01 10 130

 Trichlooretheen (Tri) 24 2,5 500

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,01 0,7 10

 Tetrachlooretheen (Per) 0,01 8,8 40

b. chloorbenzenen5

 Monochloorbenzeen 7 15 180

Dichloorbenzenen (som)1 3 19 50

 Trichloorbenzenen (som)1  0,01 11 10

Tetrachloorbenzenen (som)1 0,01 2,2 2,5

 Pentachloorbenzenen 0,003 6,7 1

Hexachloorbenzeen 0,00009* 2,0 0,5

 c. chloorfenolen5
   

Monochloorfenolen(som)1 0,3 5,4 100

 Dichloorfenolen(som)1  0,2 22 30

Trichloorfenolen(som)1 0,03* 22 10

 Tetrachloorfenolen(som)1  0,01* 21 10

Pentachloorfenol 0,04* 12 3

 d. polychloorbifenylen (PCB’s)

PCB’s (som 7)1 0,01* 1 0,01

 e. Overige gechloreerde koolwaterstoffen

Monochlooranilinen (som)1 – 50 30

 Dioxine (som TEQ)1  – 0,00018 nvt6

Chloornaftaleen (som)1 – 23 6

 6. Bestrijdings-middelen

a. organochloor-bestrijdingsmiddelen

 Chloordaan (som)1  0,02 ng/l* 4 0,2

DDT (som)1 – 1,7 –

 DDE (som)1  – 2,3 –

DDD (som)1 – 34 –

 DDT/DDE/DDD (som)1  0,004 ng/l* – 0,01

Aldrin 0,009 ng/l* 0,32 –

 Dieldrin 0,1 ng/l* – –

Endrin 0,04 ng/l* – –

 Drins (som)1  – 4 0,1

α-endosulfan 0,2 ng/l* 4 5
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Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Interventiewaarden

  grondwater7
 grond  grondwater

  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 α-HCH 33 ng/l 17 –

β-HCH 8 ng/l 1,6 –

 γ-HCH (lindaan) 9 ng/ 1,2 –

HCH-verbindingen (som)1 0,05 – 1

 Heptachloor 0,005 ng/l* 4 0,3

Heptachloorepoxide (som)1 0,005 ng/l* 4 3

 b. organofosfor-pesticiden

–

 c. organotin- bestrijdingsmiddelen

Organotinverbindingen (som)1 0,05* – 16 ng/l 2,5 0,7

 d. chloorfenoxy-azijnzuur

herbiciden

MCPA 0,02 4 50

 e. overige bestrijdingsmiddelen

Atrazine 29 ng/l 0,71 150

 Carbaryl 2 ng/l* 0,45 50

Carbofuran2 9 ng/l 0,017 100

 7. Overige stoffen

Asbest3 – 100 –

 Cyclohexanon 0,5 150 15.000

Dimethyl ftalaat – 82 –

 Diethyl ftalaat – 53 –

Di-isobutyl ftalaat – 17 –

 Dibutyl ftalaat – 36 –

Butyl benzylftalaat – 48 –

 Dihexyl ftalaat – 220 –

Di(2-ethylhexyl)ftalaat – 60 –

 Ftalaten (som)1  0,5 – 5

Minerale olie4 50 5.000 600

 Pyridine 0,5 11 30

Tetrahydrofuran 0,5 7 300

 Tetrahydrothiofeen 0,5 8,8 5.000

Tetrahydrothiofeen – 75 630

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt.
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit (VROM, 2007). Voor 
de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit (VROM, 2007). Bij het 
berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < vereiste rapportagegrens AS3000 
vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de berekende waarde het resultaat < vereiste rapporta-
gegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van 
toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) 
zijn, dan dient de berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als gemeten 
gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een berekende somwaarde 
waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 maal de rapportagegrens, heeft geen 
verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is 
verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. Dit geldt bijvoorbeeld als bij een meting van PAK in het grondwater alleen 
naftaleen in een licht verhoogde concentratie is aangetoond en de overige PAK een waarde ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ 
hebben. Voor die overige PAK worden dan relatief hoge gehalten berekend (door de vermenigvuldiging met 0,7), waarvan kan 
worden onderbouwd dat die gehalten niet in het grondwater aanwezig zullen zijn gezien de immobiliteit van de betreffende stoffen.
2 De Interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaar-
heid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-
dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht.
3 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest)
4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van verontreiniging met mengsels 
(bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen te worden bepaald. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische 
en chemische differentiatie wordt bestudeerd.
5 Voor grondwater zijn effecten van PAK’s, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele interventie-
waarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). Dit 
betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er 
is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ(Ci/Ii) >1, waarbij Ci = gemeten 
concentratie van een stof uit een betreffende groep en Ii = interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep.
6 Voor grondwater is er een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
7 De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze 
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Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten 
minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, mits de 
gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat ’< rapportagegrens AS3000’ mag de 
beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten 
gehalte rapporteert (zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 
vereiste rapportagegrens AS3000
8 De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van 
nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als 
gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium 
van 920 mg/kg d.s. Deze voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste 
andere metalen en is voor barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s.
9 Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportagegrens AS3000), dan 
dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde (of hiermee bere-
kende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan 
optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen 
toetsingsresultaat heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende 
monster niet goed kan worden beoordeeld. 

2. Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’S) 

Voor de stoffen in tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging opgenomen. Het 
betreffen stoffen van de tweede, derde en vierde tranche afleiding interventiewaarden. Op basis van 
twee redenen is een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging aangegeven en geen interventie-
waarde:
1. er zijn geen gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften beschikbaar of binnenkort te 

verwachten;
2. de ecotoxicologische onderbouwing van de interventiewaarde is niet aanwezig of minimaal en in 

het laatste geval lijkt het erop dat de ecotoxicologische effecten kritischer zijn dan de humaantoxi-
cologische effecten.
De ecotoxicologische onderbouwing dient te voldoen aan de volgende criteria:
a. er dienen minimaal 4 toxiciteitsgegevens beschikbaar te zijn voor minimaal twee taxonomische 

groepen;
b. voor metalen dienen alle gegevens betrekking te hebben op het compartiment bodem;
c. voor organische stoffen mogen maximaal twee gegevens via evenwichtspartitie uit gegevens 

voor het compartiment water zijn afgeleid;
d. er dienen minimaal twee gegevens voor individuele soorten beschikbaar te zijn.
Indien aan een of meerdere van deze criteria niet is voldaan en indien ecotoxicologische effecten 
kritischer zijn dan humaantoxicologische effecten, wordt volstaan met het vaststellen van een 
indicatief niveau voor ernstige verontreiniging.

De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De 
status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde. Over- 
of onderschrijding van de indicatieve niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft 
het nemen van een beslissing over de ernst van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Het 
bevoegd gezag dient daarom naast de indicatieve niveaus ook andere overwegingen te betrekken bij 
de beslissing of er sprake is van ernstige verontreiniging. Hierbij kan gedacht worden aan:
• nagaan of er op basis van andere stoffen sprake is van ernstige verontreiniging en spoed tot 

saneren. Op verontreinigde locaties komen vaak meerdere stoffen tegelijk voor. Indien voor andere 
stoffen wel interventiewaarden zijn vastgesteld kan op basis van deze stoffen nagegaan worden of 
er sprake is van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. In zo’n geval is een risicoschatting 
voor de stoffen waarvoor slechts een indicatief niveau is aangegeven minder relevant. Indien op 
basis van andere stoffen geen sprake blijkt te zijn van ernstige verontreiniging en spoed tot 
saneren, is een risicoschatting voor de stoffen waarvoor slechts een indicatief niveau is aangege-
ven wel belangrijk;

• een ad hoc bepaling van de actuele risico’s. Bij de bepaling van actuele risico’s ten behoeve van 
het vaststellen van de spoed tot saneren spelen naast toxicologische criteria ook andere locatiege-
bonden factoren een rol. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de blootstellings-mogelijkheden, het 
gebruik van de locatie of de oppervlaktes van de verontreiniging. Dergelijke factoren kunnen vaak 
goed bepaald worden waardoor het ondanks de onzekerheid met betrekking tot de indicatieve 
niveaus toch mogelijk is een redelijke schatting van de actuele risico’s uit te voeren. Het verdient 
aanbeveling hierbij gebruik te maken van bio-assays, omdat hiermee niet alleen de onzekerheden 
in de ecotoxicologische onderbouwing maar ook de onzekerheden ten gevolge van het gestan-
daardiseerde meet- en analysevoorschriften ontweken worden.

• aanvullend onderzoek naar de risico’s van de stof. Er kunnen aanvullende toxiciteitsexperimenten 
uitgevoerd worden om een betere schatting van de risico’s van de stof te kunnen maken.

De INEV’s zijn niet geëvalueerd en blijven gelijk aan de INEV’s zoals opgenomen in de Circulaire 
streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). Enkele voormalige interventiewaarden 
zijn omgezet in INEV’s. Dit wordt toegelicht in het NOBO-rapport: VROM, 2008: NOBO: Normstelling en 
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bodemkwaliteitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005, 
2006 en 2007. Alleen voor MTBE is het INEV voor grondwater aangepast naar de waarde die is 
genoemd in de Circulaire zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen (Staatscourant 
18 december 2008, nr. 2139).

Tabel 2 Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging6

 Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde   Indicatief niveau voor ernstige 

verontreiniging

  grondwater   grond  grondwater

  ondiep4
 diep4

  

  (< 10m -mv)  (>10 m -mv)   

  (µg/l)  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 1 Metalen

Beryllium – 0,05* 30 15

 Seleen – 0,07 100 160

Tellurium – – 600 70

 Thallium – 2* 15 7

Tin – 2,2* 900 50

 Vanadium – 1,2 250 70

Zilver – – 15 40

 Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

  grondwater4
 grond  grondwater

  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 3. Aromatische-verbindingen

Dodecylbenzeen – 1.000 0,02

 Aromatische oplosmiddelen1
 – 200 150

Dihydroxybenzenen (som)3 – 8 –

 Catechol (o-dihydroxybenzeen) 0,2 – 1.250

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen) 0,2 – 600

 Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen) 0,2 – 800

5. Gechloreerde- koolwaterstoffen

 Dichlooranilinen – 50 100

Trichlooranilinen – 10 10

 Tetrachlooranilinen – 30 10

Pentachlooranilinen – 10 1

 4-chloormethylfenolen – 15 350

Dioxine (som TEQ)2 – nvt5 0,001 ng/l

 6.Bestrijdingsmiddelen

Azinfosmethyl 0,1 ng/l * 2 2

 Maneb 0,05 ng/l* 22 0,1

Tabel 2 Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging6

 Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

  grondwater4
 water  grondwater

  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 7. Overige- verbindingen

Acrylonitril 0,8 0,1 5

 Butanol – 30 5.600

1,2 butylacetaat – 200 6.300

 Ethylacetaat – 75 15.000

Diethyleen glycol – 270 13.000

 Ethyleen glycol – 100 5.500

Formaldehyde – 0,1 50
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Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

  grondwater4
 water  grondwater

  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 Isopropanol – 220 31.000

Methanol – 30 24.000

 Methylethylketon – 35 6.000

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) – 100 9.400

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt.
1 Onder aromatische oplosmiddelen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid als ‘C9-aromatic naphta’ verstaan zoals 
gedefinieerd door de International Research and Development Corporation: o-xyleen 3,2%, i-isopropylbenzeen 2,74%, 
n-propylbenzeen 3,97%, 1-methyl-4-ethylbenzeen 7,05%, 1-methyl-3-ethylbenzeen 15,1%, 1-methyl-2-ethylbenzeen 5,44%, 1,3,5-
trimethylbenzeen 8,37%, 1,2,4-trimethylbenzeen 40,5%, 1,2,3-trimetylbenzeen 6,18% en > alkylbenzenen 6,19%.
2 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit (VROM, 2007). Voor 
de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit (VROM, 2007). Bij het 
berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < vereiste rapportagegrens AS3000 
vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de berekende waarde het resultaat < vereiste rapporta-
gegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van 
toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) 
zijn, dan dient de berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als gemeten 
gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een berekende somwaarde 
waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 maal de rapportagegrens, heeft geen 
verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is 
verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft.
3 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon.
4 De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze 
Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten 
minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, mits de 
gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de 
beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten 
gehalte rapporteert (zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 
vereiste rapportagegrens AS3000.
5 Voor grond is er een interventiewaarde.
6 Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportagegrens AS3000), dan 
dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde (of hiermee bere-
kende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan 
optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen 
toetsingsresultaat heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende 
monster niet goed kan worden beoordeeld. 

3. Bodemtypecorrectie en meetvoorschriften 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de in de tabellen opgenomen waarden voor 
standaardbodem omgerekend naar de waarden voor de betreffende bodem gebruik makende van de 
gemeten gehalten aan organische stof en lutum. De omgerekende waarden kunnen vervolgens met de 
gemeten gehalten worden vergeleken.

Metalen

Bij de omrekening voor metalen kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectie-
formule:

(IW)b = (IW)sb x [{A + (B x % lutum) + (C x % organische stof)} / {A + (Bx25) + (C x 10)}]

Waarin:
(IW)b = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem
(IW)sb = interventiewaarde voor standaardbodem
%lutum = gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem. Voor bodem met een gemeten 
lutumgehalte van minder dan 2% wordt met een lutumgehalte van 2% gerekend.
% organische stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem Voor bodem met 
een gemeten organisch stofgehalte van minder dan 2% wordt met een organisch stofgehalte van 2% 
gerekend.

A, B, C = stofafhankelijke constanten voor metalen (zie hieronder)

Stofafhankelijke constanten voor metalen1:

1 Voor antimoon, molybdeen en thallium wordt geen bodemtypecorrectie gehanteerd.
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Stof  A  B  C

 Arseen 15 0,4 0,4

Barium 30 5 0

 Beryllium 8 0,9 0

Cadmium 0,4 0,007 0,021

 Chroom 50 2 0

Kobalt 2 0,28 0

 Koper 15 0,6 0,6

Kwik 0,2 0,0034 0,0017

 Lood 50 1 1

Nikkel 10 1 0

 Tin 4 0,6 0

Vanadium 12 1,2 0

 Zink 50 3 1,5

Organische verbindingen

De interventiewaarden en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging voor organische verbin-
dingen, zijn afhankelijk van het organische stofgehalte. Bij omrekening voor organische verbindingen, 
met uitzondering van PAK’s, kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectiefor-
mule:

(IW)b = (IW)sb x (% organische stof / 10)

Waarin:
(IW)b = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem
(IW)sb = interventiewaarde voor standaardbodem
% organische stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem. Voor
bodems met gemeten percentage organische stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder 
dan 2% worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 

PAK’s

Voor interventiewaarde PAK’s wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch 
stofgehalte tot 10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bodems 
met een organisch stofgehalte tot 10% wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. en voor 
bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120 mg/kg d.s. gehan-
teerd. Tussen de 10% en 30% organische stof gehalte kan gebruik gemaakt worden van de volgende 
bodemtypecorrectieformule:

(IW)b = 40 x (% organische stof / 10)

Waarin:
(IW)b = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem
% organische stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem. 

Meetvoorschriften

De te hanteren analysemethoden zijn opgenomen in Bijlage L, behorende bij artikel 1.1 (versie 
30 november 2007) van de Regeling bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007, nr. 247, pag 67.
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Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer  M01 M02 M03 M04 
Boring(en)  01, 03, 22 02, 12, 24, 29 31, 33, 36, 38 04, 06, 08, 10, 13, 

15, 17 
Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus (% ds)  1,9 2,6 4,4 2,4 
Lutum (% ds)  5,9 20 16 32 
      
METALEN      
Barium [Ba] mg/kg ds  39 GTA  61 GTA  55 GTA  46 GTA 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  < 0,35 <AW  < 0,35 <AW  < 0,35 <AW  < 0,35 <AW 
Kobalt [Co] mg/kg ds  3,4 <AW  4,9 <AW  6,8 <AW  6,9 <AW 
Koper [Cu] mg/kg ds  < 10 <AW  13 <AW  14 <AW  < 10 <AW 
Kwik [Hg] mg/kg ds  < 0,05 <AW  0,10 <AW  0,08 <AW  0,07 <AW 
Lood [Pb] mg/kg ds  16 <AW  24 <AW  32 <AW  36 <AW 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  10 <AW  15 <AW  20 <AW  20 <AW 
Zink [Zn] mg/kg ds  41 <AW  58 <AW  65 <AW  54 <AW 
      
PAK      
Anthraceen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Chryseen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Fenanthreen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Fluorantheen mg/kg ds  0,21 GTA  0,19 GTA  < 0,15 <  < 0,15 < 
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 

Naftaleen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,2 <AW  1,1 <AW  < 1,0 <AW  < 1,0 <AW 
      
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFF
EN 

     

PCB 180 mg/kg ds  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  < 0,005 <T  < 0,005 <AW  < 0,005 <AW  < 0,005 <T 

      
OVERIG      
Droge stof %  86,3 GTA  81,7 GTA  78,7 GTA  78,7 GTA 
Aard artefacten -   GTA   GTA   GTA   GTA 
Gewicht artefacten g  < 1 GTA  < 1 GTA  < 1 GTA  < 1 GTA 
      
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds  < 35 <AW  < 35 <AW  < 35 <AW  < 35 <AW 
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Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer  M05 M06 M07 M08 
Boring(en)  19, 21, 23, 26, 30, 

35, 37 
02 08, 13, 20, 28, 33, 

36 
02, 08, 11, 20, 24, 
33 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,58 0,50 - 1,00 0,50 - 1,00 0,80 - 1,90 
Humus (% ds)  4,1 2,3 0,10 0,10 
Lutum (% ds)  4,3 13 49 23 
      
METALEN      
Barium [Ba] mg/kg ds  48 GTA  46 GTA  53 GTA  25 GTA 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  < 0,35 <AW  < 0,35 <AW  < 0,35 <AW  < 0,35 <AW 
Kobalt [Co] mg/kg ds  6,2 *  3,7 <AW  5,0 <AW  2,9 <AW 
Koper [Cu] mg/kg ds  12 <AW  < 10 <AW  < 10 <AW  < 10 <AW 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,07 <AW  < 0,05 <AW  < 0,05 <AW  < 0,05 <AW 
Lood [Pb] mg/kg ds  29 <AW  16 <AW  10 <AW  < 10 <AW 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  18 *  11 <AW  14 <AW  8 <AW 
Zink [Zn] mg/kg ds  56 <AW  36 <AW  32 <AW  < 20 <AW 
      
PAK      
Anthraceen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Chryseen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Fenanthreen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Fluorantheen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 

Naftaleen mg/kg ds  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 <  < 0,15 < 
PAK 10 VROM mg/kg ds  < 1,0 <AW  < 1,0 <AW  < 1,0 <AW  < 1,0 <AW 
      
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFF
EN 

     

PCB 180 mg/kg ds  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001 GTA  0,003 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001 GTA  0,004 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001 GTA  0,003 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001 GTA  0,003 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001 GTA  0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA  < 0,001 GTA 
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  < 0,005 <AW  0,015 *  < 0,005 <T  < 0,005 <T 

      
OVERIG      
Droge stof %  80,4 GTA  84,3 GTA  71,5 GTA  73,8 GTA 
Aard artefacten -   GTA   GTA   GTA   GTA 
Gewicht artefacten g  < 1 GTA  < 1 GTA  < 1 GTA  < 1 GTA 
      
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds  < 35 <AW  < 35 <AW  < 35 <AW  < 35 <AW 
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Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer  M09    
Boring(en)  02, 11, 15, 24, 31, 

36 
   

Traject (m -mv)  1,50 - 3,00    
Humus (% ds)  0,30    
Lutum (% ds)  1,3    
      
METALEN      
Barium [Ba] mg/kg ds  < 20 <    
Cadmium [Cd] mg/kg ds  < 0,35 <T    
Kobalt [Co] mg/kg ds  2,2 <AW    
Koper [Cu] mg/kg ds  < 10 <AW    
Kwik [Hg] mg/kg ds  < 0,05 <AW    
Lood [Pb] mg/kg ds  < 10 <AW    
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  < 1,5 <AW    
Nikkel [Ni] mg/kg ds  6 <AW    
Zink [Zn] mg/kg ds  < 20 <AW    
      
PAK      
Anthraceen mg/kg ds  < 0,15 <    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  < 0,15 <    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,15 <    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  < 0,15 <    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,15 <    
Chryseen mg/kg ds  < 0,15 <    
Fenanthreen mg/kg ds  < 0,15 <    
Fluorantheen mg/kg ds  < 0,15 <    
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

mg/kg ds  < 0,15 <    

Naftaleen mg/kg ds  < 0,15 <    
PAK 10 VROM mg/kg ds  < 1,0 <AW    
      
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFF
EN 

     

PCB 180 mg/kg ds  < 0,001 GTA    
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001 GTA    
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001 GTA    
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001 GTA    
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001 GTA    
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001 GTA    
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001 GTA    
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  < 0,005 <T    

      
OVERIG      
Droge stof %  78,9 GTA    
Aard artefacten -   GTA    
Gewicht artefacten g  < 1 GTA    
      
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds  < 35 <AW    
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? =  
< = kleiner dan de detectielimiet 
GTA = Geen toetsnorm aanwezig 
GM = Geen meetwaarde aanwezig 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
T<=I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I 
>I = detectielimiet groter dan I 
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
<I = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde 
GAG = groter dan de achtergrondwaarde er is geen interventiewaarde (trigger) 
<AW = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan AW 
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T 
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW 
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I 
# = verhoogde rapportagegrens 
 
 
 
Tabel 4: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  0,10 0,10 0,30 1,9 
Lutum (% ds)  23 49 1,3 5,9 
Analysemonsters  M08 M07 M09 M01 
    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  
      
METALEN      
Barium [Ba] mg/kg ds  178 519 861  336 983 1629  49 143 237  73 213 353 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,46 5,2 10,0  0,60 6,8 13  0,35 4,0 7,5  0,37 4,2 8,0 
Kobalt [Co] mg/kg ds  14 96 178  26 179 331  4,3 29 54  6,1 42 77 
Koper [Cu] mg/kg ds  33 96 158  51 145 240  19 56 92  22 63 104 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,14 17 34  0,18 22 44  0,10 13 25  0,11 13 27 
Lood [Pb] mg/kg ds  44 256 468  59 344 629  32 184 337  34 198 361 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  33 64 94  59 114 168  12 23 34  16 31 45 
Zink [Zn] mg/kg ds  122 375 627  200 613 1027  59 181 303  71 217 364 
      
PAK      
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 21 40  1,5 21 40  1,5 21 40  1,5 21 40 
      
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFF
EN 

     

PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,0040 0,10 0,20  0,0040 0,10 0,20  0,0040 0,10 0,20  0,0040 0,10 0,20 

      
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds  38 519 1000  38 519 1000  38 519 1000  38 519 1000 
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Tabel 5: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  2,3 2,4 2,6 4,1 
Lutum (% ds)  13 32 20 4,3 
Analysemonsters  M06 M04 M02 M05 
    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  
      
METALEN      
Barium [Ba] mg/kg ds  116 340 564  231 675 1119  156 457 757  63 184 306 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,41 4,7 8,9  0,51 5,8 11  0,45 5,1 9,8  0,39 4,5 8,6 
Kobalt [Co] mg/kg ds  9,4 64 119  18 124 230  12 85 157  5,3 37 68 
Koper [Cu] mg/kg ds  27 77 128  39 113 187  31 90 149  22 64 106 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,12 15 30  0,15 19 37  0,13 16 32  0,11 13 26 
Lood [Pb] mg/kg ds  38 223 407  50 287 524  42 246 450  34 199 364 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  23 44 66  42 80 119  30 57 84  14 28 41 
Zink [Zn] mg/kg ds  93 284 475  149 457 765  112 345 578  69 212 355 
      
PAK      
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 21 40  1,5 21 40  1,5 21 40  1,5 21 40 
      
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFF
EN 

     

PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,0046 0,12 0,23  0,0048 0,12 0,24  0,0052 0,13 0,26  0,0082 0,21 0,41 

      
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds  44 597 1150  46 623 1200  49 675 1300  78 1064 2050 

 
Tabel 6: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  4,4 
Lutum (% ds)  16 
Analysemonsters  M03 
    AW   T   I  
   
METALEN   
Barium [Ba] mg/kg ds  135 394 653 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,46 5,2 10,0 
Kobalt [Co] mg/kg ds  11 74 137 
Koper [Cu] mg/kg ds  30 87 144 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,13 16 31 
Lood [Pb] mg/kg ds  41 240 439 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 96 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  26 50 74 
Zink [Zn] mg/kg ds  105 321 538 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 21 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFF
EN 

  

PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,0088 0,22 0,44 

   
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds  84 1142 2200 
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TOETSINGSRESULTATEN GRONDWATER 
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Projectcode 1210E810 
 
Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  02-1-1 08-1-1 11-1-1 20-1-1 
Datum bemonstering  17-4-2013 17-4-2013 17-4-2013 17-4-2013 
Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 1,30 - 2,30 1,20 - 2,20 1,20 - 2,20 
      
METALEN      
Barium [Ba] µg/l  < 20 < S  < 20 < S  < 20 < S  < 20 < S 
Cadmium [Cd] µg/l  < 0,4 < S  < 0,4 < S  < 0,4 < S  < 0,4 < S 
Kobalt [Co] µg/l  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S 
Koper [Cu] µg/l  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S 
Kwik [Hg] µg/l  < 0,05 < S  < 0,05 < S  < 0,05 < S  < 0,05 < S 
Lood [Pb] µg/l  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S 
Molybdeen [Mo] µg/l  < 3 < S  < 3 < S  < 3 < S  < 3 < S 
Nikkel [Ni] µg/l  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S 
Zink [Zn] µg/l  < 20 < S  < 20 < S  < 20 < S  22 - 
      
PAK      
Naftaleen µg/l  < 0,05 S <=T  < 0,05 S <=T  < 0,05 S <=T  < 0,05 S <=T 
      
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

     

Ethylbenzeen µg/l  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S 
Tolueen µg/l  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S  0,3 - 
Xylenen (som) µg/l  0,5 *  0,4 *  < 0,2 < S  0,7 * 
meta-/para-Xyleen 
(som) 

µg/l  0,4 GTA  0,3 GTA  < 0,2 GTA  0,5 GTA 

ortho-Xyleen µg/l  0,1 GTA  0,1 GTA  < 0,1 GTA  0,2 GTA 
Benzeen µg/l  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S 
Styreen 
(Vinylbenzeen) 

µg/l  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S 

      
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFF
EN 

     

1,3-Dichloorpropaan µg/l  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA 
Dichloorpropaan µg/l  < 0,52 < S  < 0,52 < S  < 0,52 < S  < 0,52 < S 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 

1,1-Dichlooretheen µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 
cis-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA 

trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA 

Dichloormethaan µg/l  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  < 0,1 < S  < 0,1 < S  < 0,1 < S  < 0,1 < S 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  < 0,5 D<=I  < 0,5 D<=I  < 0,5 D<=I  < 0,5 D<=I 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 

1,1-Dichloorethaan µg/l  < 0,5 < S  < 0,5 < S  < 0,5 < S  < 0,5 < S 
1,2-Dichloorethaan µg/l  < 0,5 < S  < 0,5 < S  < 0,5 < S  < 0,5 < S 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  < 0,1 < S  < 0,1 < S  < 0,1 < S  < 0,1 < S 
Tetrachlooretheen 
(Per) 

µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 

Vinylchloride µg/l  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T 
      
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - 
C40 

µg/l  < 100 S <=T  < 100 S <=T  < 100 S <=T  < 100 S <=T 
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Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  24-1-1 28-1-1 33-1-1 36-1-1 
Datum bemonstering  17-4-2013 17-4-2013 17-4-2013 17-4-2013 
Filterdiepte (m -mv)  1,20 - 2,20 1,30 - 2,30 1,20 - 2,20 1,20 - 2,20 
      
METALEN      
Barium [Ba] µg/l  22 -  100 *  26 -  38 - 
Cadmium [Cd] µg/l  < 0,4 < S  < 0,4 < S  < 0,4 < S  < 0,4 < S 
Kobalt [Co] µg/l  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S 
Koper [Cu] µg/l  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S 
Kwik [Hg] µg/l  < 0,05 < S  < 0,05 < S  < 0,05 < S  < 0,05 < S 
Lood [Pb] µg/l  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S 
Molybdeen [Mo] µg/l  < 3 < S  < 3 < S  < 3 < S  < 3 < S 
Nikkel [Ni] µg/l  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S  < 10 < S 
Zink [Zn] µg/l  < 20 < S  < 20 < S  < 20 < S  < 20 < S 
      
PAK      
Naftaleen µg/l  < 0,05 S <=T  < 0,05 S <=T  < 0,05 S <=T  < 0,05 S <=T 
      
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

     

Ethylbenzeen µg/l  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S 
Tolueen µg/l  0,3 -  0,2 -  < 0,2 < S  0,3 - 
Xylenen (som) µg/l  0,8 *  0,5 *  0,3 *  0,6 * 
meta-/para-Xyleen 
(som) 

µg/l  0,6 GTA  0,4 GTA  0,2 GTA  0,4 GTA 

ortho-Xyleen µg/l  0,2 GTA  0,1 GTA  < 0,1 GTA  0,2 GTA 
Benzeen µg/l  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S 
Styreen 
(Vinylbenzeen) 

µg/l  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S  < 0,2 < S 

      
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFF
EN 

     

1,3-Dichloorpropaan µg/l  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA 
Dichloorpropaan µg/l  < 0,52 < S  < 0,52 < S  < 0,52 < S  < 0,52 < S 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 

1,1-Dichlooretheen µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 
cis-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA 

trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA  < 0,1 GTA 

Dichloormethaan µg/l  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  < 0,1 < S  < 0,1 < S  < 0,1 < S  < 0,1 < S 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  < 0,5 D<=I  < 0,5 D<=I  < 0,5 D<=I  < 0,5 D<=I 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 

1,1-Dichloorethaan µg/l  < 0,5 < S  < 0,5 < S  < 0,5 < S  < 0,5 < S 
1,2-Dichloorethaan µg/l  < 0,5 < S  < 0,5 < S  < 0,5 < S  < 0,5 < S 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA  < 0,25 GTA 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  < 0,1 < S  < 0,1 < S  < 0,1 < S  < 0,1 < S 
Tetrachlooretheen 
(Per) 

µg/l  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T  < 0,1 S <=T 

Vinylchloride µg/l  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T  < 0,2 S <=T 
      
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - 
C40 

µg/l  < 100 S <=T  < 100 S <=T  < 100 S <=T  < 100 S <=T 
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? =  
< = kleiner dan de detectielimiet 
GTA = Geen toetsnorm aanwezig 
GM = Geen meetwaarde aanwezig 
- = kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
<I = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde 
GSG = groter dan de achtergrondwaarde er is geen interventiewaarde 

(trigger) 
< S = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan streefwaarden 
S <=T = detectielimiet groter dan streefwaarden en kleiner dan of gelijk aan T 
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen AW 
T<=I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I 
>I = detectielimiet groter dan I 
D>S = detectielimiet groter dan streefwaarde, er is geen interventiewaarde 
# = verhoogde rapportagegrens 
 
 
Tabel 1: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming 

    S   T   I   
    
METALEN    
Barium [Ba] µg/l  50 338 625  
Cadmium [Cd] µg/l  0,40 3,2 6,0  
Kobalt [Co] µg/l  20 60 100  
Koper [Cu] µg/l  15 45 75  
Kwik [Hg] µg/l  0,050 0,18 0,30  
Lood [Pb] µg/l  15 45 75  
Molybdeen [Mo] µg/l  5,0 153 300  
Nikkel [Ni] µg/l  15 45 75  
Zink [Zn] µg/l  65 433 800  
    
PAK    
Naftaleen µg/l  0,010 35 70  
    
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

   

Ethylbenzeen µg/l  4,0 77 150  
Tolueen µg/l  7,0 504 1000  
Xylenen (som) µg/l  0,20 35 70  
Benzeen µg/l  0,20 15 30  
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6,0 153 300  
    
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

Dichloorpropaan µg/l  0,80 40 80  
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  0,010 10,0 20  

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,010 5,0 10,0  
Dichloormethaan µg/l  0,010 500 1000  
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  6,0 203 400  

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l    630  

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,010 5,0 10,0  
1,1-Dichloorethaan µg/l  7,0 454 900  
1,2-Dichloorethaan µg/l  7,0 204 400  
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,010 150 300  
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,010 65 130  
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24 262 500  
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,010 20 40  
Vinylchloride µg/l  0,010 2,5 5,0  
    
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50 325 600  
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1 Inleiding 

In opdracht van de Rho adviseurs voor leefruimte is door Cauberg Huygen B.V. een onderzoek uitgevoerd 
naar de geureffecten van Nutricia op het plangebied Nutrihage in het bestemmingsplan Uitbreiding Dorp te 
Zoetermeer. 
 
De locatie Nutrihage is sinds 2004 in beeld voor woningbouw. Nadat de raad van gemeente Zoetermeer in 
september 2017 heeft besloten over de ontsluitingsroute van Nutricia, kan de verdere ontwikkeling van de 
woningbouwplannen plaatsvinden. Ontwikkelaar De Vries en Verburg wil ongeveer 190 appartementen, huur- 
en koopwoningen realiseren in verschillende woningbouwsegmenten. 
 
Vanwege de ligging van het plan Nutrihage in de nabijheid van Nutricia is een onderzoek noodzakelijk naar 
de geureffecten vanwege laatstgenoemd bedrijf op het plan Nutrihage. Voorliggend rapport brengt daarvan 
verslag uit. 
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2 Situatie 

Het plangebied is gelegen ten noorden van Nutricia en wordt omsloten door de wegen Rokkeveenseweg en 
de Karel Doormanlaan. 
 
In afbeelding 1 is de situatie weergegeven van het plangebied ten opzichte van de omgeving weergegeven. 
Afbeelding 2 bevat de ontwikkelingsvariant waarmee de raad van de gemeente Zoetermeer op 18 oktober 
heeft ingestemd. 
 

 
Afbeelding 1:  Situatie Nutrihage 
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Afbeelding 2: Ontwikkelingsvariant 18 oktober 2018 
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3 Uitgangspunten geuremissie 

N.V. Nutricia in Zoetermeer produceert vloeibare gespecialiseerde medische voeding en babyvoeding. Deze 
producten dragen bij aan het welzijn van de gebruikers ervan en worden naar 46 landen gedistribueerd. 
 
In de zienswijze op het concept ontwerp bestemmingsplan Uitbreiding Dorp is door SPAWNP (memo 
201800011.M.01a d.d. 6 februari 2018) namens Nutricia aangegeven dat onvoldoende onderzoek is gedaan 
naar de geureffecten. Zo zou uitgegaan zijn van een verouderd rapport uit 2011, is er slechts rekening 
gehouden met de afvalwaterzuiveringsinstallatie en ten onrechte niet met overige geurbronnen, waarbij de 
PIM met naam wordt genoemd. Om deze vermeende gebreken te herstellen is navolgend een overzicht 
gegeven van de relevante geuremissie. 
 
Voor het opstellen van onderhavig rapport is gebruik gemaakt van het rekenmodel voor geur van Nutricia dat 
aan ons op 1 mei 2019 ter beschikking gesteld. Laatstgenoemd model behoort bij de (recentelijke) aanvraag 
revisie omgevingsvergunning ingevolge de Wabo voor het aspect milieu. 
 
Door Nutricia is aangegeven dat het aangereikte rekenmodel thans voorligt ter toetsing van de vergunbaarheid 
in het kader van de revisievergunningsaanvraag door het ODH. Ten tijde van het opstellen van deze 
rapportage is dat traject nog niet afgerond. 
 
In het aangereikte rekenmodel zijn de regels toegepast omtrent cumulatie van geurbronnen. Hierover is door 
de adviseur van Nutricia (Buro Blauw) het volgende aangereikt. 
 

Voor de inrichting van Nutricia geldt dat de hinderlijkheid van verschillende bronnen sterk 
kan variëren. Om die reden wordt een hedonische weging toegepast, zoals beschreven 
wordt in paragraaf 5.2.2 [nummering geurbeleid 2010, in actuele versie zie paragraaf 
4.2.2] van het provinciale geurhinderbeleid.  
 
In het provinciale geurhinderbeleid staat beschreven dat de hindergrenzen moeten 
worden bepaald aan de hand van de meest hinderlijke bron. In het voorbeeld gegeven in 
paragraaf 5.2.2 is dit bron B. De genormaliseerde emissie van de minder hinderlijke bron 
A kan worden berekend door de geuremissie van bron A te vermenigvuldigen met de 
verhouding tussen de hinderlijkheid van bron A en bron B. In formulevorm: 
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𝐸(𝐴)𝑔𝑒𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑒𝑟𝑑 =  𝐸(𝐴) ×  
𝐶(𝐵)𝐻=−2

𝐶(𝐴)𝐻=−2
 

 
Met:       E(A)genormaliseerd = de genormaliseerde emissie bron A 

E(A) = de emissie bron A 
C(B)H=-2 = de geurconcentratie bron B voor H=-2 
C(A)H=-2 = de geurconcentratie bron A voor H=-2 

 
Vervolgens wordt deze genormaliseerde emissie in het model ingevoerd. Om te bepalen 
of bij het 98 percentiel wordt voldaan aan de ernstige hindergrens, wordt de zo berekende 
geurbelasting getoetst aan de meest hinderlijke geurconcentratie voor H=-2, ofwel C(B)H=-

2. In formulevorm: 
 

𝐸(𝐴) ×  
𝐶(𝐵)𝐻=−2

𝐶(𝐴)𝐻=−2
                            te toetsen aan C(B)H=-2 

 
 
Delen door C(B)H=-2 geeft: 

                                                                                              
𝐸(𝐴)

𝐶(𝐴)𝐻=−2
                             te toetsen aan 1. 

 
Ofwel, voor toetsing aan de ernstige hindergrens wordt de geuremissie van iedere bron 
gedeeld door de bijbehorende geurconcentratie voor H=-2, waarna de geurbelasting 
wordt getoetst aan 1 ouE(H=-2)/m3 als 98 percentielwaarde. Voor het 99,99 percentiel 
wordt getoetst aan 5 ouE(H=-2)/m3, conform paragraaf 4.4.1 van het provinciale 
geurhinderbeleid. 
 
Voor toetsing aan de 12% hindergrens wordt de geurconcentratie van iedere bron 
gedeeld door de bijbehorende geurconcentratie voor H=-1, waarna de geurbelasting 
wordt getoetst aan 1 ouE(H=-1)/m3 als 98 percentielwaarde. Voor het 99,99 percentiel 
wordt getoetst aan 5 ouE(H=-1)/m3, conform paragraaf 4.4.1 van het provinciale 
geurhinderbeleid. 
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SAMENVATTING GEUREMISSIES: 
 
Tabel X        Samenvatting voor H=-1 en H=-2 gewogen geuremissies. 

Bron Omschrijving Gewogen 

  [MouE(H=-1)/u] [MouE(H=-2)/u] 

PIM overdag 7,6 2,0 

PIM 's nachts 0,4 0,1 

DSI(1) Voorbereiding fabriek 1 4,8 0,8 

Tanks 1 Voorbereiding fabriek 1 0,1 0,0 

DSI(2) Voorbereiding fabriek 4 14,3 2,3 

Tanks 2 Voorbereiding fabriek 4 0,1 0,0 

Tanks 3 Voorbereiding fabriek 4 0,1 0,0 

AWZI Ontvangwerk 0,7 0,2 

AWZI Beluchtingsbassin 1,0 0,3 

AWZI Nabezinkvijver 0,4 0,1 

AWZI Sliblijn 1,2 0,4 

AWZI Influent buffertank (belucht) 2,5 0,7 
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4 Toetsingskader 

Voor geur geldt een algemeen toetsingskader, dat lokaal nader ingevuld kan worden. Het rijksbeleid geur is 
vastgelegd in de Herziene Nota Stankbeleid uit 1994, de brief van de minister van (toenmalig) VROM (thans 
I&M) uit 1995 en de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR).  
 
De gemeente Zoetermeer heeft geen eigen geurbeleid. De provincie Zuid-Holland heeft sinds 1995 eigen 
geurhinderbeleid en is thans vastgelegd in de beleidsnota Geurhinderbeleid provincie Zuid-Holland, 
actualisatie 2019, vastgesteld door het College van GS op 22 januari 2019. Vanwege de ligging van 
Zoetermeer in de provincie Zuid-Holland hanteren wij het provinciale geurbeleid als toetsingskader. 
 
Vanwege het hanteren van de cumulatieregel uit de beleidsnota (paragraaf 4.2.2) geldt niet het 
beoordelingskader volgens tabel 3.3 van de beleidsnota, maar geldt het volgende. 

 
Voor toetsing aan de 12% hindergrens wordt de geurconcentratie van iedere bron 
gedeeld door de bijbehorende geurconcentratie voor H=-1, waarna de geurbelasting 
wordt getoetst aan 1 ouE(H=-1)/m3 als 98 percentielwaarde. Voor het 99,99 percentiel 
wordt getoetst aan 5 ouE(H=-1)/m3, conform het provinciale geurhinderbeleid. 
 
Voor toetsing aan de ernstige hindergrens wordt de geuremissie van iedere bron gedeeld 
door de bijbehorende geurconcentratie voor H=-2, waarna de geurbelasting wordt 
getoetst aan 1 ouE(H=-2)/m3 als 98 percentielwaarde. Voor het 99,99 percentiel wordt 
getoetst aan 5 ouE(H=-2)/m3, conform het provinciale geurhinderbeleid. 
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5 Berekeningen 

De geurverspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met het rekenmodel Stacks-G, GeoMilieu v 4.5.  
Dit model is een software-implementatie van het Nieuw Nationaal Model. Voor het vaststellen van generieke 
uitgangspunten met betrekking tot meteorologie en terreinruwheid is aangesloten bij de aanvullende afspraken 
van de beheerscommissie NNM (juli 2009). Hierbij is gebruik gemaakt van de in maart 2018 door het Ministerie 
van I&M vrijgegeven gegevens. De gehanteerde terreinruwheid is gebaseerd op de nationale ruwheidskaart 
en is in voorliggend onderzoek door het rekenmodel vastgesteld op 1,09 meter. De geureffecten zijn berekend 
op de standaard leefhoogte van 1,5 meter.  
 
Gegevens over de ligging van Nutricia en de positie van de bronnen ten opzichte van de omgeving zijn 
aangeleverd door Nutricia.  
 
In bijlage I en II zijn de relevante invoergegevens van de bronnen weergegeven, voor respectievelijke het 
model H=-1 en model H=-2. In afbeelding 3 is een uitsnede van het rekenmodel weergegeven, inclusief de 
projectie van Nutrihage (blauw). 
 

 
Afbeelding 3: Uitsnede rekenmodel 
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6 Rekenresultaten en toetsing 

6.1 Algemeen 

De geurbelasting van Nutricia op het plangebied Nutrihage is bepaald overeenkomstig de in hoofdstuk 3 en 
bijlage I en bijlage II beschreven uitgangspunten.  
 
Dit betekent dat er twee rekenmodellen zijn, één voor de emissie behorend bij H=-1 en één voor de emissie 
behorende bij H=-2. Met beide modellen zijn de concentraties berekend als 98-percentiel en 99,99-percentiel. 
 
6.2 Model H=-1 

Afbeelding 4 geeft een grafisch overzicht van de geurconcentraties als 98-percentiel in de directe omgeving 
van Nutricia in het algemeen en ter plaatse van Nutrihage in het bijzonder, berekend met het model H=-1. 
Getoetst is aan de streefwaarde van 1 ouE(H=-1)/m3. 
 
Afbeelding 5 geeft een grafisch overzicht van de geurconcentraties als 99,99-percentiel in de directe omgeving 
van Nutricia in het algemeen en ter plaatse van Nutrihage in het bijzonder, berekend met het model H=-1. 
Getoetst is aan de streefwaarde van 5 ouE(H=-1)/m3. 
 
 

 
Afbeelding 4: Geurbelasting in OUE/m3 als 98-percentiel behorend bij model H=-1 
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Afbeelding 5: Geurbelasting in OUE/m3 als 99,99-percentiel behorend bij model H=-1 

 
In bijlage III zijn de berekende geurconcentraties als 98-percentiel en 99,99 percentiel weergegeven ter plaatse 
van de meest nabijgelegen bestaande woningen van derden alsmede de geprojecteerde woningen in 
Nutrihage, berekend met model H=-1. 
 
6.3 Model H=-2 

Afbeelding 6 geeft een grafisch overzicht van de geurconcentraties als 98-percentiel in de directe omgeving 
van Nutricia in het algemeen en ter plaatse van Nutrihage in het bijzonder, berekend met het model H=-2. 
Getoetst is aan de streefwaarde van 1 ouE(H=-2)/m3. 
 
Afbeelding 5 geeft een grafisch overzicht van de geurconcentraties als 99,99-percentiel in de directe omgeving 
van Nutricia in het algemeen en ter plaatse van Nutrihage in het bijzonder, berekend met het model H=-2. 
Getoetst is aan de streefwaarde van 5 ouE(H=-2)/m3. 
 



 

Bestemmingsplan Uitbreiding Dorp; 03316-44633-02 
onderzoek geureffecten vanwege Nutricia 11 mei 2019 
 Pagina 13 

 
Afbeelding 6: Geurbelasting in OUE/m3 als 98-percentiel behorend bij model H=-2 

 

 
Afbeelding 7: Geurbelasting in OUE/m3 als 99,99-percentiel behorend bij model H=-2 
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6.4 Toetsing 

Uit de afbeeldingen blijkt dat de geurconcentratie als 98-percentiel ter plaatse van het plangebied Nutrihage 
nergens hoger is dan grenswaarde van 1 OUE/m³.  
 
De hoogst berekende gewogen waarde van de geurbelasting als 98-percentiel ter plaatse van geprojecteerde 
woningen in Nutrihage vanwege model H=-1 en H=-2 bedraagt 0,77 OUE/m3 respectievelijk 0,20 OUE/m3. Deze 
waarden is lager dan de berekende waarden op de bestaande woningen rondom Nutricia. 
 
Uit de afbeeldingen blijkt voorts dat de geurconcentratie als 99,99-percentiel ter plaatse van het plangebied 
Nutrihage nergens hoger is dan grenswaarde van 5 OUE/m³.  
 
De hoogst berekende gewogen waarde van de geurbelasting als 99,99-percentiel ter plaatse van 
geprojecteerde woningen in Nutrihage vanwege model H=-1 en H=-2 bedraagt 4,12 OUE/m3 respectievelijk 
1,11 OUE/m3. Deze waarden is lager dan de berekende waarden op de bestaande woningen rondom Nutricia. 
 
Op grond van het provinciale geurbeleid wordt de leefomgevingskwaliteit getypeerd als redelijk, er is wel eens 
geur waarneembaar, die door sommigen als hinderlijk wordt ervaren. Geurklachten zijn weinig waarschijnlijk.  
In het gebied lager dan de gewogen correleert de hinder met een hinderniveau tussen 0 en 12 % gehinderden 
(soms/vaak last van geur), er is géén sprake van ernstig gehinderden. 
 
Gelet op het feit dat de geurbelasting vanwege Nutricia op de bestaande woningen hoger is dan in het 
plangebied Nutrihage en het feit dat in de naastgelegen wijk Dorp een vergelijkbare geurbelasting heerst, zal 
naar verwachting de berekende geurbelasting op het plangebied Nutrihage aanvaardbaar worden geacht.  
 
Voorts moet niet onvermeld blijven dat de projectie van Nutrihage niet leidt tot een belemmering van de 
voorgenomen bedrijfsvoering van Nutricia. 
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7 Conclusies 

In opdracht van de Rho adviseurs voor leefruimte is door Cauberg Huygen B.V. een onderzoek uitgevoerd 
naar de geureffecten van Nutricia op het plangebied Nutrihage in het bestemmingsplan Uitbreiding Dorp te 
Zoetermeer. 
 
De locatie Nutrihage is sinds 2004 in beeld voor woningbouw. Nadat de raad van gemeente Zoetermeer in 
september 2017 heeft besloten over de ontsluitingsroute van Nutricia, kan de verdere ontwikkeling van de 
woningbouwplannen plaatsvinden. Ontwikkelaar De Vries en Verburg wil ongeveer 190 appartementen, huur- 
en koopwoningen realiseren in verschillende woningbouwsegmenten. 
 
Vanwege de ligging van het plan Nutrihage in de nabijheid van Nutricia is een onderzoek noodzakelijk naar 
de geureffecten vanwege laatstgenoemd bedrijf op het plan Nutrihage.  
 
N.V. Nutricia in Zoetermeer produceert vloeibare gespecialiseerde medische voeding en babyvoeding. 
Vanwege deze productieactiviteiten treedt relevante geuremissie op. Door Nutricia is het rekenmodel van de 
geuremissie aangeleverd dat behoort bij de (recentelijke) aanvraag revisie omgevingsvergunning ingevolge 
de Wabo voor het aspect milieu. Hierbij is van belang dat het aangereikte rekenmodel thans voorligt ter toetsing 
van de vergunbaarheid in het kader van de revisievergunningsaanvraag door het ODH. Ten tijde van het 
opstellen van deze rapportage is dat traject nog niet afgerond. 
 
Vanwege het ontbreken van gemeentelijk geurbeleid is aangesloten bij de beleidsnota Geurhinderbeleid 
provincie Zuid-Holland, actualisatie 2019, vastgesteld door het College van GS op 22 januari 2019. 
 
Vanwege het hanteren van de cumulatieregel uit de beleidsnota (paragraaf 4.2.2) geldt niet het 
beoordelingskader volgens tabel 3.3 van de beleidsnota, maar geldt het volgende. 

 
Voor toetsing aan de 12% hindergrens wordt de geurconcentratie van iedere bron 
gedeeld door de bijbehorende geurconcentratie voor H=-1, waarna de geurbelasting 
wordt getoetst aan 1 ouE(H=-1)/m3 als 98 percentielwaarde. Voor het 99,99 percentiel 
wordt getoetst aan 5 ouE(H=-1)/m3, conform het provinciale geurhinderbeleid. 
 
Voor toetsing aan de ernstige hindergrens wordt de geuremissie van iedere bron gedeeld 
door de bijbehorende geurconcentratie voor H=-2, waarna de geurbelasting wordt 
getoetst aan 1 ouE(H=-2)/m3 als 98 percentielwaarde. Voor het 99,99 percentiel wordt 
getoetst aan 5 ouE(H=-2)/m3, conform het provinciale geurhinderbeleid. 

 
Met het aangereikte rekenmodel zijn de geurconcentraties berekend ter plaatse van de woningen in het 
plangebied Nutrihage. Uit de rekenresultaten blijkt dat de geurconcentratie als 98-percentiel ter plaatse van 
het plangebied Nutrihage lager is dan grenswaarde van 1 OUE/m³. Uit de rekenresultaten blijkt eveneens dat 
de geurconcentratie als 99,99-percentiel ter plaatse van het plangebied Nutrihage lager is dan grenswaarde 
van 5 OUE/m³. 
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Op grond van het provinciale geurbeleid wordt de leefomgevingskwaliteit getypeerd als redelijk, er is wel eens 
geur waarneembaar, die door sommigen als hinderlijk wordt ervaren. Geurklachten zijn weinig waarschijnlijk.  
In het gebied lager dan de gewogen correleert de hinder met een hinderniveau tussen 0 en 12 % gehinderden 
(soms/vaak last van geur), er is géén sprake van ernstig gehinderden. 
 
Gelet op het feit dat de geurbelasting vanwege Nutricia op de bestaande woningen hoger is dan in het 
plangebied Nutrihage en het feit dat in de naastgelegen wijk Dorp een vergelijkbare geurbelasting heerst, zal 
naar verwachting de berekende geurbelasting op het plangebied Nutrihage aanvaardbaar worden geacht.  
 
Voorts moet niet onvermeld blijven dat de projectie van Nutrihage niet leidt tot een belemmering van de 
voorgenomen bedrijfsvoering van Nutricia. 
 
 
 
 
Cauberg Huygen B.V. 

 
De heer mr. ing. M.J.M. Blankvoort 
Senior Adviseur 
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Bijlage I  
 
Invoergegevens rekenmodel H=-1 





Bijlage I03316-44633
Invoergegevens model H=-1Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Model: gehele inrichting - aanvraag H=-1
Nutricia - geur - Nutricia - geur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel.H Int.diam.

--          54           0 23:06, 2 apr 2019 PIM overdag Punt      94074,00     451404,00     2,50      2,50  0,50
--          55           0 23:06, 2 apr 2019 PIM 's nachts Punt      94075,00     451403,00     2,50      2,50  0,50
--          56           0 22:02, 2 apr 2019 DSI(1) Fabriek 1 Punt      93723,00     451414,00    17,00     17,00  0,50
--          58           0 22:01, 2 apr 2019 Tanks1 Fabriek 1 Punt      93709,00     451424,00    17,00     17,00  0,50
--          60           0 22:02, 2 apr 2019 DSI(2) Fabriek 4 Punt      93749,37     451375,44    17,00     17,00  0,50

--          61           0 22:01, 2 apr 2019 Tanks2 Fabriek 4 Punt      93776,00     451404,00    17,00     17,00  0,50
--          62           0 22:06, 2 apr 2019 Tanks3 Fabriek 4 Punt      93781,00     451400,00    17,00     17,00  0,50
AWZI bronnen.csv          16           7 17:19, 29 mrt 2019 1 Ontvangwerk Punt      94139,99     451315,00     2,00      2,00  1,00
AWZI bronnen.csv          17           7 20:35, 2 apr 2019 2 Beluchtingsbassin Punt      94168,00     451290,00     2,00      2,00  1,00
AWZI bronnen.csv          18           7 20:35, 2 apr 2019 3 Nabezinkvijver Punt      94194,00     451283,00     2,00      2,00  1,00

AWZI bronnen.csv          19           7 17:19, 29 mrt 2019 4 Sliblijn Punt      94204,00     451297,00     2,00      2,00  1,00
AWZI bronnen.csv          20           7 17:19, 29 mrt 2019 5 Influent buffertank (belucht) Punt      94128,00     451300,00     4,00      4,00  1,00

11-5-2019 22:31:38Geomilieu V4.50



Bijlage I03316-44633
Invoergegevens model H=-1Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Model: gehele inrichting - aanvraag H=-1
Nutricia - geur - Nutricia - geur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep Ext.diam. Geur Inert gas Flux Gas temp Warmte Geb.bron Bedr. uren 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09

--  0,60     2111,00        0,00000000   0,100  285,0    0,000 Ja 8760,00 False False False False False False True True True
--  0,60      109,00        0,00000000   0,100  285,0    0,000 Ja 8760,00 True True True True True True False False False
--  0,60     1342,00        0,00000000   0,500  285,0    0,000 Ja 8760,00 True True True True True True True True True
--  0,60       25,00        0,00000000   0,500  285,0    0,000 Ja 8760,00 True True True True True True True True True
--  0,60     3979,00        0,00000000   0,500  285,0    0,000 Ja 8760,00 True True True True True True True True True

--  0,60       36,00        0,00000000   0,500  285,0    0,000 Ja 8760,00 True True True True True True True True True
--  0,60       36,00        0,00000000   0,500  285,0    0,000 Ja 8760,00 True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv  1,10      205,00        0,00000000   0,400  285,0    0,000 Nee 8760,00 True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv  1,10      288,00        0,00000000   0,400  285,0    0,000 Ja 8760,00 True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv  1,10      107,00        0,00000000   0,400  285,0    0,000 Ja 8760,00 True True True True True True True True True

AWZI bronnen.csv  1,10      335,00        0,00000000   0,400  285,0    0,000 Ja 8760,00 True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv  1,10      699,00        0,00000000   0,400  285,0    0,000 Ja 8760,00 True True True True True True True True True
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Bijlage I03316-44633
Invoergegevens model H=-1Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Model: gehele inrichting - aanvraag H=-1
Nutricia - geur - Nutricia - geur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

-- True True True True True True True True True False False False False False False True True True True True
-- False False False False False False False False False True True True True True True True True True True True
-- True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True
-- True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True
-- True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True

-- True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True
-- True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True

AWZI bronnen.csv True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True
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Bijlage I03316-44633
Invoergegevens model H=-1Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Model: gehele inrichting - aanvraag H=-1
Nutricia - geur - Nutricia - geur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep Saturday Sunday January February March April May June July August September October November December

-- True True True True True True True True True True True True True True
-- True True True True True True True True True True True True True True
-- True True True True True True True True True True True True True True
-- True True True True True True True True True True True True True True
-- True True True True True True True True True True True True True True

-- True True True True True True True True True True True True True True
-- True True True True True True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv True True True True True True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv True True True True True True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv True True True True True True True True True True True True True True

AWZI bronnen.csv True True True True True True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv True True True True True True True True True True True True True True
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Bijlage I03316-44633
Invoergegevens model H=-1Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Model: gehele inrichting - aanvraag H=-1
Nutricia - geur - Nutricia - geur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X Y

--      239354           0 22:15, 11 mei 2019       -8015           1 101 Nutrihage Punt      94120,53     451486,53
--      239355           0 22:15, 11 mei 2019       -8016           1 102 Nutrihage Punt      94132,99     451475,64
--      239356           0 22:15, 11 mei 2019       -8017           1 103 Nutrihage Punt      94157,50     451443,54
--      239357           0 22:15, 11 mei 2019       -8018           1 104 Nutrihage Punt      94170,15     451432,64
--      239358           0 22:15, 11 mei 2019       -8019           1 105 Nutrihage Punt      94208,67     451410,27

--      239359           0 22:15, 11 mei 2019       -8020           1 106 Nutrihage Punt      94256,73     451384,78
Toetspunten.csv      239266          12 11:11, 2 apr 2019       -3543           1 1 Eerste Stationsstraat 170A Punt      93666,00     451480,00
Toetspunten.csv      239267          12 11:11, 2 apr 2019       -3544           1 2 Eerste Stationsstraat  148 Punt      93730,00     451559,00
Toetspunten.csv      239268          12 11:11, 2 apr 2019       -3545           1 3 Eerste Stationsstraat 128 Punt      93788,00     451637,00
Toetspunten.csv      239269          12 11:11, 2 apr 2019       -3546           1 4 Frans Halsstraat 50 Punt      93856,00     451642,00

Toetspunten.csv      239270          12 11:11, 2 apr 2019       -3547           1 5 Van Goghstraat 29 Punt      93938,00     451576,00
Toetspunten.csv      239271          12 11:11, 2 apr 2019       -3548           1 6 Jan Steenlaan 27 Punt      94043,00     451493,00
Toetspunten.csv      239272          12 11:11, 2 apr 2019       -3549           1 7 Hobbemalaan 11 Punt      94148,00     451627,00
Toetspunten.csv      239273          12 11:11, 2 apr 2019       -3550           1 8 Karel Doormanlaan 101 Punt      94241,00     451569,00
Toetspunten.csv      239274          12 11:11, 2 apr 2019       -3551           1 9 Karel Doormanlaan 163-177 Punt      94336,00     451490,00

Toetspunten.csv      239275          12 11:11, 2 apr 2019       -3552           1 10 Mokkabruin 1 Punt      94037,00     451077,00
Toetspunten.csv      239276          12 11:11, 2 apr 2019       -3553           1 11 Parelgrijs 4 Punt      93899,00     451127,00
Toetspunten.csv      239277          12 11:11, 2 apr 2019       -3554           1 12 Tweede Stationsstraat 205 Punt      93423,00     451248,00
Toetspunten.csv      239278          12 11:11, 2 apr 2019       -3555           1 13 Rokkeveenseweg 44 Punt      94433,00     451392,00
Toetspunten.csv      239279          12 11:11, 2 apr 2019       -3556           1 14 Rokkeveenseweg 46B Punt      94312,00     451261,00

Toetspunten.csv      239280          12 11:11, 2 apr 2019       -3557           1 15 Rokkeveenseweg 49 Punt      94270,00     451381,00
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Bijlage I03316-44633
Invoergegevens model H=-1Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Model: gehele inrichting - aanvraag H=-1
Nutricia - geur - Nutricia - geur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Vormpunten

--          35           0 18:50, 31 okt 2018 1 influent buffertank Rechthoek      94142,37     451311,57     2,50      2,50           4
--          37           0 18:51, 31 okt 2018 2 nabezinkvijver Rechthoek      94207,21     451292,02     1,75      1,75           4
--          38           0 18:50, 31 okt 2018 3 beluchtingstank Rechthoek      94181,59     451299,68     1,50      1,50           4
--          53           0 22:06, 2 apr 2019 PIM vervangingsgebouw Rechthoek      94084,61     451399,86     5,50      5,50           4
--          57           0 22:06, 2 apr 2019 Fabriek 1 vervangingsgebouw Rechthoek      93694,92     451417,10    16,50     16,50           4

--      239302           0 22:05, 2 apr 2019 Fabriek 4 Rechthoek      93743,25     451378,86    16,50     16,50           4
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Bijlage I03316-44633
Invoergegevens model H=-1Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Model: gehele inrichting - aanvraag H=-1
Nutricia - geur - Nutricia - geur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep Omtrek Oppervlak Min.lengte Max.lengte

--           105,95           701,54            26,19            26,78
--            91,36           521,66            22,81            22,87
--           107,99           728,09            26,09            27,91
--            73,24           327,69            15,56            21,05
--           146,04          1256,99            27,80            45,22

--           513,78         13300,50            71,90           184,99
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Bijlage I03316-44633
Invoergegevens model H=-1Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Model: gehele inrichting - aanvraag H=-1
Nutricia - geur - Nutricia - geur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek

--      239301           0 21:36, 2 apr 2019       -6403        1461 grid Rechthoek      94555,00     451707,81           4          3974,26
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Bijlage I03316-44633
Invoergegevens model H=-1Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Model: gehele inrichting - aanvraag H=-1
Nutricia - geur - Nutricia - geur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep Oppervlak Min.lengte Max.lengte DeltaX DeltaY X-aantal Y-aantal

--        914987,00           724,90          1262,23   25   25          52          31
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Bijlage I03316-44633
Invoergegevens model H=-1Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: gehele inrichting - aanvraag H=-1

Model eigenschap

Omschrijving gehele inrichting - aanvraag H=-1
Verantwoordelijke bram.geensen
Rekenmethode #2|Luchtkwaliteit|STACKS-G|
    
Aangemaakt door bram.geensen op 31-10-2018
Laatst ingezien door BLANKV01 op 11-5-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V4.41
    
GCN referentiepunt X:    -999.00  Y:    -999.00
Rekenperiode 1-1-1995 tot 31-12-2004
Terreinruwheid 1.09
Custom meteo Nee
Store journal files Ja
Custom emission file Nee
Calculation type Uurgemiddeld
Improved Low wind speed calculation Nee
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Bijlage I03316-44633
Invoergegevens model H=-1Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Commentaar
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Bestemmingsplan Uitbreiding Dorp; 03316-44633-02 
onderzoek geureffecten vanwege Nutricia  11-05-2019 
  

Bijlage II  
 
Invoergegevens rekenmodel H=-2 





Bijlage II03316-44633
Invoergegevens model H=-2Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Model: gehele inrichting - aanvraag H=-2
Nutricia - geur - Nutricia - geur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel.H Int.diam.

--          54           0 23:07, 2 apr 2019 PIM overdag Punt      94074,00     451404,00     2,50      2,50  0,50
--          55           0 23:07, 2 apr 2019 PIM 's nachts Punt      94075,00     451403,00     2,50      2,50  0,50
--          56           0 22:13, 2 apr 2019 DSI(1) Fabriek 1 Punt      93723,00     451414,00    17,00     17,00  0,50
--          58           0 22:13, 2 apr 2019 Tanks1 Fabriek 1 Punt      93709,00     451424,00    17,00     17,00  0,50
--          60           0 22:13, 2 apr 2019 DSI(2) Fabriek 4 Punt      93749,37     451375,44    17,00     17,00  0,50

--          61           0 22:13, 2 apr 2019 Tanks2 Fabriek 4 Punt      93776,00     451404,00    17,00     17,00  0,50
--          62           0 22:13, 2 apr 2019 Tanks3 Fabriek 4 Punt      93781,00     451400,00    17,00     17,00  0,50
AWZI bronnen.csv          16           7 22:13, 2 apr 2019 1 Ontvangwerk Punt      94139,99     451315,00     2,00      2,00  1,00
AWZI bronnen.csv          17           7 22:13, 2 apr 2019 2 Beluchtingsbassin Punt      94168,00     451290,00     2,00      2,00  1,00
AWZI bronnen.csv          18           7 22:13, 2 apr 2019 3 Nabezinkvijver Punt      94194,00     451283,00     2,00      2,00  1,00

AWZI bronnen.csv          19           7 22:13, 2 apr 2019 4 Sliblijn Punt      94204,00     451297,00     2,00      2,00  1,00
AWZI bronnen.csv          20           7 22:13, 2 apr 2019 5 Influent buffertank (belucht) Punt      94128,00     451300,00     4,00      4,00  1,00
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Bijlage II03316-44633
Invoergegevens model H=-2Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Model: gehele inrichting - aanvraag H=-2
Nutricia - geur - Nutricia - geur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep Ext.diam. Geur Inert gas Flux Gas temp Warmte Geb.bron Bedr. uren 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09

--  0,60      568,00        0,00000000   0,100  285,0    0,000 Ja 8760,00 False False False False False False True True True
--  0,60       29,00        0,00000000   0,100  285,0    0,000 Ja 8760,00 True True True True True True False False False
--  0,60      219,00        0,00000000   0,500  285,0    0,000 Ja 8760,00 True True True True True True True True True
--  0,60        8,00        0,00000000   0,500  285,0    0,000 Ja 8760,00 True True True True True True True True True
--  0,60      650,00        0,00000000   0,500  285,0    0,000 Ja 8760,00 True True True True True True True True True

--  0,60       12,00        0,00000000   0,500  285,0    0,000 Ja 8760,00 True True True True True True True True True
--  0,60       12,00        0,00000000   0,500  285,0    0,000 Ja 8760,00 True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv  1,10       55,00        0,00000000   0,400  285,0    0,000 Nee 8760,00 True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv  1,10       96,00        0,00000000   0,400  285,0    0,000 Ja 8760,00 True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv  1,10       36,00        0,00000000   0,400  285,0    0,000 Ja 8760,00 True True True True True True True True True

AWZI bronnen.csv  1,10      118,00        0,00000000   0,400  285,0    0,000 Ja 8760,00 True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv  1,10      187,00        0,00000000   0,400  285,0    0,000 Ja 8760,00 True True True True True True True True True
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Bijlage II03316-44633
Invoergegevens model H=-2Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Model: gehele inrichting - aanvraag H=-2
Nutricia - geur - Nutricia - geur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

-- True True True True True True True True True False False False False False False True True True True True
-- False False False False False False False False False True True True True True True True True True True True
-- True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True
-- True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True
-- True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True

-- True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True
-- True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True

AWZI bronnen.csv True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True
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Bijlage II03316-44633
Invoergegevens model H=-2Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Model: gehele inrichting - aanvraag H=-2
Nutricia - geur - Nutricia - geur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep Saturday Sunday January February March April May June July August September October November December

-- True True True True True True True True True True True True True True
-- True True True True True True True True True True True True True True
-- True True True True True True True True True True True True True True
-- True True True True True True True True True True True True True True
-- True True True True True True True True True True True True True True

-- True True True True True True True True True True True True True True
-- True True True True True True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv True True True True True True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv True True True True True True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv True True True True True True True True True True True True True True

AWZI bronnen.csv True True True True True True True True True True True True True True
AWZI bronnen.csv True True True True True True True True True True True True True True
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Bijlage II03316-44633
Invoergegevens model H=-2Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Model: gehele inrichting - aanvraag H=-2
Nutricia - geur - Nutricia - geur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X Y

--      239354           0 22:12, 11 mei 2019       -8022           1 101 Nutrihage Punt      94120,53     451486,53
--      239355           0 22:12, 11 mei 2019       -8023           1 102 Nutrihage Punt      94132,99     451475,64
--      239356           0 22:12, 11 mei 2019       -8024           1 103 Nutrihage Punt      94157,50     451443,54
--      239357           0 22:12, 11 mei 2019       -8025           1 104 Nutrihage Punt      94170,15     451432,64
--      239358           0 22:12, 11 mei 2019       -8026           1 105 Nutrihage Punt      94208,67     451410,27

--      239359           0 22:12, 11 mei 2019       -8027           1 106 Nutrihage Punt      94256,73     451384,78
Toetspunten.csv      239266          12 11:11, 2 apr 2019       -3543           1 1 Eerste Stationsstraat 170A Punt      93666,00     451480,00
Toetspunten.csv      239267          12 11:11, 2 apr 2019       -3544           1 2 Eerste Stationsstraat  148 Punt      93730,00     451559,00
Toetspunten.csv      239268          12 11:11, 2 apr 2019       -3545           1 3 Eerste Stationsstraat 128 Punt      93788,00     451637,00
Toetspunten.csv      239269          12 11:11, 2 apr 2019       -3546           1 4 Frans Halsstraat 50 Punt      93856,00     451642,00

Toetspunten.csv      239270          12 11:11, 2 apr 2019       -3547           1 5 Van Goghstraat 29 Punt      93938,00     451576,00
Toetspunten.csv      239271          12 11:11, 2 apr 2019       -3548           1 6 Jan Steenlaan 27 Punt      94043,00     451493,00
Toetspunten.csv      239272          12 11:11, 2 apr 2019       -3549           1 7 Hobbemalaan 11 Punt      94148,00     451627,00
Toetspunten.csv      239273          12 11:11, 2 apr 2019       -3550           1 8 Karel Doormanlaan 101 Punt      94241,00     451569,00
Toetspunten.csv      239274          12 11:11, 2 apr 2019       -3551           1 9 Karel Doormanlaan 163-177 Punt      94336,00     451490,00

Toetspunten.csv      239275          12 11:11, 2 apr 2019       -3552           1 10 Mokkabruin 1 Punt      94037,00     451077,00
Toetspunten.csv      239276          12 11:11, 2 apr 2019       -3553           1 11 Parelgrijs 4 Punt      93899,00     451127,00
Toetspunten.csv      239277          12 11:11, 2 apr 2019       -3554           1 12 Tweede Stationsstraat 205 Punt      93423,00     451248,00
Toetspunten.csv      239278          12 11:11, 2 apr 2019       -3555           1 13 Rokkeveenseweg 44 Punt      94433,00     451392,00
Toetspunten.csv      239279          12 11:11, 2 apr 2019       -3556           1 14 Rokkeveenseweg 46B Punt      94312,00     451261,00

Toetspunten.csv      239280          12 11:11, 2 apr 2019       -8021           1 15 Rokkeveenseweg 49 Punt      94270,00     451381,00
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Bijlage II03316-44633
Invoergegevens model H=-2Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Model: gehele inrichting - aanvraag H=-2
Nutricia - geur - Nutricia - geur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Vormpunten

--          35           0 18:50, 31 okt 2018 1 influent buffertank Rechthoek      94142,37     451311,57     2,50      2,50           4
--          37           0 18:51, 31 okt 2018 2 nabezinkvijver Rechthoek      94207,21     451292,02     1,75      1,75           4
--          38           0 18:50, 31 okt 2018 3 beluchtingstank Rechthoek      94181,59     451299,68     1,50      1,50           4
--          53           0 22:06, 2 apr 2019 PIM vervangingsgebouw Rechthoek      94084,61     451399,86     5,50      5,50           4
--          57           0 22:06, 2 apr 2019 Fabriek 1 vervangingsgebouw Rechthoek      93694,92     451417,10    16,50     16,50           4

--      239302           0 22:05, 2 apr 2019 Fabriek 4 Rechthoek      93743,25     451378,86    16,50     16,50           4
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Bijlage II03316-44633
Invoergegevens model H=-2Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Model: gehele inrichting - aanvraag H=-2
Nutricia - geur - Nutricia - geur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep Omtrek Oppervlak Min.lengte Max.lengte

--           105,95           701,54            26,19            26,78
--            91,36           521,66            22,81            22,87
--           107,99           728,09            26,09            27,91
--            73,24           327,69            15,56            21,05
--           146,04          1256,99            27,80            45,22

--           513,78         13300,50            71,90           184,99
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Bijlage II03316-44633
Invoergegevens model H=-2Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Model: gehele inrichting - aanvraag H=-2
Nutricia - geur - Nutricia - geur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek

--      239301           0 21:36, 2 apr 2019       -6403        1461 grid Rechthoek      94555,00     451707,81           4          3974,26
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Bijlage II03316-44633
Invoergegevens model H=-2Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Model: gehele inrichting - aanvraag H=-2
Nutricia - geur - Nutricia - geur

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep Oppervlak Min.lengte Max.lengte DeltaX DeltaY X-aantal Y-aantal

--        914987,00           724,90          1262,23   25   25          52          31
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Bijlage II03316-44633
Invoergegevens model H=-2Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: gehele inrichting - aanvraag H=-2

Model eigenschap

Omschrijving gehele inrichting - aanvraag H=-2
Verantwoordelijke bram.geensen
Rekenmethode #2|Luchtkwaliteit|STACKS-G|
    
Aangemaakt door bram.geensen op 31-10-2018
Laatst ingezien door BLANKV01 op 11-5-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V4.41
    
GCN referentiepunt X:    -999.00  Y:    -999.00
Rekenperiode 1-1-1995 tot 31-12-2004
Terreinruwheid 1.09
Custom meteo Nee
Store journal files Ja
Custom emission file Nee
Calculation type Uurgemiddeld
Improved Low wind speed calculation Nee
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Bijlage II03316-44633
Invoergegevens model H=-2Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Commentaar
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Bestemmingsplan Uitbreiding Dorp; 03316-44633-02 
onderzoek geureffecten vanwege Nutricia  11-05-2019 
  

Bijlage III  
 
Rekenresultaten model H=-1 



Bijlage III03316-44633
Rekenmresultaten model H=-1Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Rapport: Resultatentabel
Model: gehele inrichting - aanvraag H=-1
Resultaten voor model: gehele inrichting - aanvraag H=-1

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat 98% [ouE/m³] 99,99% [ouE/m³]

1 Eerste Stationsstraat 170 93666,00 451480,00 0,96 2,87
2 Eerste Stationsstraat  14 93730,00 451559,00 0,78 3,51
3 Eerste Stationsstraat 128 93788,00 451637,00 0,47 2,61
4 Frans Halsstraat 50 93856,00 451642,00 0,42 2,09
5 Van Goghstraat 29 93938,00 451576,00 0,39 1,94

6 Jan Steenlaan 27 94043,00 451493,00 0,84 5,37
7 Hobbemalaan 11 94148,00 451627,00 0,24 1,19
8 Karel Doormanlaan 101 94241,00 451569,00 0,23 1,14
9 Karel Doormanlaan 163-177 94336,00 451490,00 0,21 1,17
10 Mokkabruin 1 94037,00 451077,00 0,27 1,41

11 Parelgrijs 4 93899,00 451127,00 0,36 2,09
12 Tweede Stationsstraat 205 93423,00 451248,00 0,27 1,25
13 Rokkeveenseweg 44 94433,00 451392,00 0,17 1,01
14 Rokkeveenseweg 46B 94312,00 451261,00 0,49 2,98
15 Rokkeveenseweg 49 94270,00 451381,00 0,44 1,85

101 Nutrihage 94120,53 451486,53 0,77 4,12
102 Nutrihage 94132,99 451475,64 0,71 3,63
103 Nutrihage 94157,50 451443,54 0,73 3,86
104 Nutrihage 94170,15 451432,64 0,71 4,04
105 Nutrihage 94208,67 451410,27 0,62 2,86

106 Nutrihage 94256,73 451384,78 0,49 2,02
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Bestemmingsplan Uitbreiding Dorp; 03316-44633-02 
onderzoek geureffecten vanwege Nutricia  11-05-2019 
  

Bijlage IV  
 
Rekenresultaten model H=-2 
 



Bijlage IV03316-44633
Rekenmresultaten model H=-2Nutrihage te Zoetermeer; geureffecten vanwege Nutricia

Rapport: Resultatentabel
Model: gehele inrichting - aanvraag H=-2
Resultaten voor model: gehele inrichting - aanvraag H=-2

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat 98% [ouE/m³] 99,99% [ouE/m³]

1 Eerste Stationsstraat 170 93666,00 451480,00 0,16 0,47
2 Eerste Stationsstraat  14 93730,00 451559,00 0,13 0,57
3 Eerste Stationsstraat 128 93788,00 451637,00 0,08 0,43
4 Frans Halsstraat 50 93856,00 451642,00 0,08 0,36
5 Van Goghstraat 29 93938,00 451576,00 0,08 0,49

6 Jan Steenlaan 27 94043,00 451493,00 0,22 1,45
7 Hobbemalaan 11 94148,00 451627,00 0,06 0,30
8 Karel Doormanlaan 101 94241,00 451569,00 0,06 0,28
9 Karel Doormanlaan 163-177 94336,00 451490,00 0,05 0,26
10 Mokkabruin 1 94037,00 451077,00 0,06 0,26

11 Parelgrijs 4 93899,00 451127,00 0,07 0,34
12 Tweede Stationsstraat 205 93423,00 451248,00 0,05 0,21
13 Rokkeveenseweg 44 94433,00 451392,00 0,04 0,27
14 Rokkeveenseweg 46B 94312,00 451261,00 0,14 0,80
15 Rokkeveenseweg 49 94270,00 451381,00 0,12 0,52

101 Nutrihage 94120,53 451486,53 0,20 1,11
102 Nutrihage 94132,99 451475,64 0,19 0,98
103 Nutrihage 94157,50 451443,54 0,20 1,00
104 Nutrihage 94170,15 451432,64 0,19 1,02
105 Nutrihage 94208,67 451410,27 0,17 0,70

106 Nutrihage 94256,73 451384,78 0,14 0,52
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