
                         

 

Vlam Bodem Advies BV 
Westerduinweg 10 

1755 LE  Petten 
Tel. 0224-531274 

info@vlambodemadvies.nl 

                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 

Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 
Locatie: Middenweg 15 te Dirkshorn 

Projectnummer: 051003809 
 

                         
 
 
Opdrachtgever:   AMB Adviesbureau 
     Korte Bosweg 55 
     1756 CA ‘t Zand 
 
Opdrachtnemer/Rapporteur: Vlam Bodem Advies BV 
     Westerduinweg 10 
     1755 LE Petten 
 
Auteur:    A. Elema 
 
Datum:    30 september 2019 
 
Controle:    M. Vlam  
 
 
 
 
 
 
 
 



                      
                                                                                  

 

 
2 

Vlam Bodem Advies BV 
Westerduinweg 10 

1755 LE  Petten 
Tel. 0224-531274 

info@vlambodemadvies.nl 

Verkennend bodemonderzoek 051003809 
Middenweg 15 te Dirkshorn 
30 september 2019 

 
 
 

 
Voorwoord 
 
Vlam Bodem Advies B.V. is een onafhankelijk bedrijf in milieutechnisch bodemonderzoek en is gevestigd 
in Petten. Tevens zijn wij actief op het gebied van saneringen. 
 
Voor elke situatie is een praktische oplossing de doelstelling van Vlam Bodem Advies BV. 
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1. Inleiding en doel 

 
In opdracht van AMB Adviesbureau heeft Vlam Bodem Advies BV een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd conform NEN 5740 aan de Middenweg 15 te Dirkshorn.  
 
Het onderzoek vindt plaats in verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de sloop van de 
schuur en de kassen en de nieuwbouw van drie woningen. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van 
de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse. 
 
Tussen Vlam Bodem Advies BV en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid 
en de integriteit van Vlam Bodem Advies BV zou beïnvloeden en/of de werkzaamheden zou kunnen 
belemmeren. Vlam Bodem Advies BV is geen eigenaar van de te keuren grond. Tevens is de eigenaar van de 
grond geen zusterbedrijf of het moederbedrijf. 
 
De rapportage bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk twee wordt het uitgevoerde vooronderzoek 
beschreven en de onderzoekshypothese vastgesteld. Het uitgevoerde veldwerk wordt behandeld in 
hoofdstuk drie. In hoofdstuk vier worden de analyseresultaten beschreven. De conclusies en aanbevelingen 
worden weergegeven in hoofdstuk vijf. 
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2. Vooronderzoek 
 
2.1 Ligging onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Middenweg 15 te Dirkshorn en is kadastraal bekend onder de 
gemeente Harenkarspel, sectie O, nummer 289. 
De coördinaten van de onderzoekslocatie zijn: X = 114691 en Y = 529686. 
De topografische ligging van de locatie wordt weergegeven in bijlage 1. 
Het oppervlak van het kadasterperceel is 26.530 m² en van onderzoekslocatie circa 3425 m².  
 
2.2 Gebruik onderzoekslocatie 

Historisch gebruik 
De onderzoekslocatie ligt aan ten noordoosten van Dirkshorn in landelijk gebied. De schuur en de kas op het 
te onderzoeken terrein behoren bij woning nummer 15 en zijn volgens BAG-viewer gebouwd in 1976. Uit oud 
kaartmateriaal blijkt dat de locatie voor die tijd onbebouwd was en agrarisch gebied. Op basis van historische 
kaarten kan ervan worden uitgegaan dat er geen gedempte watergangen op de locatie aanwezig zijn.  
 

       
Figuur 1 Kaart 1950                                                                              Figuur 2 Luchtfoto 1944 
 
Huidig gebruik 
Op het moment van het veldonderzoek is op de locatie de schuur aanwezig, die inpandig is verhard met een 
betonvloer. In de schuur zijn landbouwmachines gestald. Het deel van de kas dat binnen de huidige 
onderzoekcontouren valt, is niet meer in gebruik. De grond ligt braak. 
  
Toekomstig gebruik 
Dit bodemonderzoek maakt onderdeel uit van de sloop van de huidige opstallen en de aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor de bouw van drie woningen op de locatie. 
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2.3 Eerder uitgevoerd milieukundig bodemonderzoek 

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is van de locatie bekend dat er ter plaatse van Middenweg 
15 in 1995 een verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de aanvraag van een 
bouwvergunning (BLGG Oosterbeek, projectnummer A005540, d.d. 31 maart 1995). Hierbij zijn in de 
bovengrond lichte verhogingen aan PAK en kwik gemeten en in het grondwater een lichte verhoging aan 
chroom. Tot 1993 zou een ondergrondse HBO tank aanwezig zijn geweest. De locatie is niet bekend. Er is 
een bloembollenkwekerij op de locatie gevestigd (geweest).   

Bij het perceel van Middenweg 15A is in 1996 ten behoeve van een bouwvergunning een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd (BLGG Oosterbeek, projectnummer 75589, d.d. 21 augustus 1996), waarbij 
een lichte verhoging aan PAK in de bovengrond is gemeten en een verhoging aan fenol in het grondwater.

Volgens de opdrachtgever is er geen asbest aanwezig in de niet meer in gebruik zijnde kas. 

De locatie ligt op de Bodemkwaliteitskaart voor de bovengrond in zone B5 en voor de ondergrond in zone 
O2 (buitengebied). De verwachtte ontgravingsklasse voor zowel de boven- als ondergrond is Landbouw/
natuur (achtergrondwaarde). 

2.4 Onderzoekshypothese 

Voor de opzet van het bodemonderzoek wordt uitgegaan van een onverdachte locatie. Het 
bodemonderzoek is opgezet conform tabel 3 van NEN 5740.  

Oppervlakte 
Locatie 

   ha 

Aantal boringen Aantal te analyseren (meng)monsters 
Boring tot 
0,5 m-mv 

Boring tot 
grondwater 

Boring met 
peilbuis 

Grond Grondwater 
Bovengrond Ondergrond 

0,30 <  0,40 10 2 1 2 1 1 
Tabel 1 Aantallen te verrichten boringen en te analyseren (meng)monsters op een onverdachte locatie 

Er is één aanvullende ondiepe boring uitgevoerd. In verband met de aanwezigheid van de kassen en het 
mogelijke gebruik van bestrijdingsmiddelen worden de grondmengmonsters aanvullend geanalyseerd op 
organo chloorbestrijdingsmiddelen (OCB’s). 
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3. Beschrijving veldwerk 
 

3.1 Uitvoering 

Op 10 september 2019 hebben de heren R. Pronk en M. Vlam (geregistreerde veldwerkers van Vlam 
Bodem Advies BV) het veldwerk op de onderzoekslocatie uitgevoerd. Op 18 september 2019 heeft 
mevrouw C. Saull het grondwater bemonsterd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van BRL SIKB 
2000, protocol 2001 en 2002. 

Vlam Bodem Advies BV is voor deze werkzaamheden gecertificeerd door Normec Certification BV onder 
certificaatnr. EC-SIK-20334 (protocol 2001, 2002 en 2018).  

3.2 Waarnemingen bij uitvoering 

3.2.1 Bodemopbouw 
Voor de boringen is gebruik gemaakt van een edelmanboor en een zuigerboor. 
De bovengrond bestaat over het algemeen uit zwak siltig, zwak humeus, zeer fijn licht grijsbruin zand. 
Dieper is matig siltig, zeer fijn lichtgrijs zand aanwezig. De volledige boorbeschrijvingen worden 
weergegeven in bijlage 5. 
 
3.2.2  Grondwater 
De boringen voor de peilbuis is 1,5 meter dieper doorgezet ten opzichte van de ingeschatte 
grondwaterstand. De peilbuis is voorzien van een filter (lengte 1,0 meter) met filterkous en is afgewerkt met 
filtergrind (0,5-2,5 m-mv) en bentoniet (0-0,5 m-mv).   
 

Peilbuis Filterstelling 
in cm-mv 

Grondwaterstand  
in cm-mv 

pH EC  
in uS/cm 

Troebelheid 
In FTU 

Meetdatum 

01 150-250 125 7,2 700 1,0 18-09-2019 
Tabel 2 Peilbuizen en grondwatergegevens 
 

De pH en EC (elektrische geleidingsvermogen) zijn in het veld gemeten en zijn als normaal te beschouwing 
in deze omgeving. Het grondwater is nagenoeg helder.  
 
3.2.3 Zintuiglijke waarnemingen 
Ter plaatse van boring 01 is een grindlaag aanwezig van circa 0,1 meter. Zowel de bovengrond als de 
ondergrond zijn over het algemeen zintuiglijk schoon. 
  
3.2.4 Asbest 
Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 
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3.3  Analysestrategie grond en grondwater 
Op basis van de onderzoekshypothese en de in het veld waargenomen milieuhygiënische 
verontreinigingskenmerken zijn de onderstaande monsters geselecteerd voor chemisch onderzoek. 

Locatie Monsters Grondsoort Analyse 
MM1 bovengrond 01-1 (10-50), 04-1 (0-50),

09-1 (0-50), 10-1 (0-50), 
12-1 (0-15), 13-1 (0-15)

Zwak siltig, zwak 
humeus, zeer fijn zand 

NEN 5740 pakket 
grond incl OCB’s en 
lu/os 

MM2 bovengrond 02-1 (0-50), 05-1 (0-50), 
06-1 (0-50), 07-1 (0-50), 
08-1 (0-50), 14-1 (0-50)

Zwak siltig, zwak 
humeus, zeer fijn zand 

NEN 5740 pakket 
grond incl OCB’s en 
lu/os 

MM3 ondergrond 01-2 (50-100), 01-3 (100-140), 
02-2 (50-90), 02-3 (90-130), 
03-2 (50-100), 03-3 (100-130)

Matig siltig, zeer fijn 
zand 

NEN 5740 pakket 
grond incl OCB’s en 
lu/os 

Tabel 3 Overzicht monsterselectie en analyses grondmonsters 

Deellocatie Peilbuis Filter in cm-mv Waarneming Analyse 
Geheel 01 150-250 Geen 

bijzonderheden 
NEN 5740 pakket 
grondwater 

Tabel 4 overzicht peilbuis en analyses grondwatermonsters 

De grond- en grondwatermonsters zijn voorbehandeld conform AS3000. 
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4. Chemische analyses 

 
4.1 Analyseresultaten 

De chemische analyses en bepalingen zijn uitgevoerd door Analytico Milieu BV welke door de Raad van 
Accreditatie (RvA) is erkend. De analysecertificaten worden weergegeven in bijlage 2. 
 
4.2 Toetsingskader 
Om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of het milieu, zijn de 
analyseresultaten getoetst aan de eisen zoals deze zijn neergelegd in de Wet Bodembescherming en de 
Circulaire Bodemsanering (gewijzigd per 27 juni 2013). 
Een volledige beschrijving van het toetsingskader wordt weergegeven in bijlage 4. 
 
4.3  Interpretatie analyseresultaten 
De normwaarden van de bodem zijn gecorrigeerd op basis van het gehalte lutum en organische stof.  
 
Mengmonsters bovengrond 
In mengmonster MM1 van de bovengrond is kwik aangetoond in een gehalte die de achtergrondwaarde 
overschrijdt. In mengmonster MM2 van de bovengrond zijn kwik en enkele OCB’s (heptachloorepoxide en 
chloordaan) aangetoond in gehalten die de achtergrondwaarden overschrijden.  
 
Mengmonster ondergrond 
Het mengmonster MM3 van de ondergrond is voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch 
schoon. 
 
Grondwater 
In het grondwater overschrijden de concentraties aan barium en molybdeen de betreffende 
streefwaarden.  
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5. Conclusies en aanbevelingen

In verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de sloop van de huidige schuur en kassen 
en de nieuwbouw van drie woningen heeft Vlam Bodem Advies BV een verkennend bodemonderzoek 
conform NEN 5740 uitgevoerd aan de Middenweg 15 te Dirkshorn. 

In de bovengrond zijn lichte verhogingen aan kwik en enkele OCB’s aangetoond ten opzichte van de 
achtergrondwaarden. Het mengmonster van de ondergrond is voor wat betreft de geanalyseerde 
parameters analytisch schoon. In het grondwater zijn lichte verhogingen aan barium en molybdeen 
gemeten ten opzichte van de streefwaarden.  

Gezien de resultaten kan de hypothese worden bevestigd. De aangetoonde gehalten overschrijden niet 
de toetsingswaarden voor nader onderzoek. Voor nader onderzoek bestaat geen aanleiding. 

Er is voor wat betreft de kwaliteit van de bodem geen sprake van belemmeringen voor de aanvraag van 
een omgevingsvergunning voor de bouw van drie woningen op de locatie. 

Opmerkingen 

Gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is 
uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventuele lokale verontreinigingen niet zijn ontdekt. 

Mogelijk dient er bij nieuwbouwactiviteiten grond van de locatie te worden afgevoerd. Dit rapport is niet 
geschikt om een uitspraak te doen over de hergebruiksmogelijkheden van deze grond. Hiervoor dient een 
onderzoek te worden uitgevoerd zoals omschreven in het Besluit Bodemkwaliteit. Hergebruik van de 
vrijkomende grond (zonder bijmengingen) op de onderzoekslocatie is wel mogelijk zonder verder 
bodemonderzoek uit te voeren. 
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Bijlage 1 

Tekening, kaartmateriaal en foto’s 
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Onderzoekslocatie

kassen
schuur
(betonverharding) 

Locatie: Middenweg 15

Te:  Dirkshorn

Projectnummer:     051003809

Opdrachtgever:      AMB Adviesbureau

= Boring tot grondwaterstand

Legenda

X = Boring tot 0,5 m-mv

= Peilbuis
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Bijlage 2 

Analysecertificaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.a.v. Robin Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 18-Sep-2019

NETHERLANDS

Vlam 

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 11-Sep-2019

Middenweg 15 Dirkshorn

051003809
2019132160/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage 3 

Toetsing analyseresultaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2019132160 
Uw projectnummer 051003809 
Uw projectnaam Middenweg 15 Dirkshorn 
Datum monstername 10-09-2019 
  

Parameter Eenheid 
MM1 
bovengrond GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  83,3  83,3       
Organische stof % (m/m) ds  3,8  3,8       
Gloeirest % (m/m) ds  95,5        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  9,5  9,5       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  28,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,25  0,3592  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  4,5  8,691  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  14  21,93  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,16  0,2024  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  9,9  17,77  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  23  30,88  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  66  109,7  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  5,526       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  9,211       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  9,211       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  21  55,26       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  11  28,95       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  11,05       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  36  94,74  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 
alfa-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0018  - 0,001   0,001   8,5   17,0  
beta-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0018  - 0,001   0,002   0,801   1,6  
gamma-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0018  - 0,001   0,003   0,602   1,2  
delta-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
Hexachloorbenzeen mg/kg ds  <0,0010  0,0018  - 0,003   0,0085   1,0   2,0  
Heptachloor mg/kg ds  <0,0010  0,0018  - 0,001   0,0007   2,0   4,0  
Heptachloorepoxide(cis- of A) mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
Heptachloorepoxide(trans- of B) mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,0010  0,0018  - 0,001   0,003    
Aldrin mg/kg ds  <0,0010  0,0018   0,001     0,32  
Dieldrin mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
Endrin mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
Isodrin mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
Telodrin mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,0010  0,0018  - 0,001   0,0009   2,0   4,0  
beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,0020  0,0036       
alfa-Chloordaan mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
gamma-Chloordaan mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
o,p'-DDT mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
p,p'-DDT mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
o,p'-DDE mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
p,p'-DDE mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
o,p'-DDD mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
p,p'-DDD mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0021        
Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0021  0,0055  - 0,003   0,015   2,01   4,0  
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0036  - 0,002   0,002   2,0   4,0  
DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0036  - 0,002   0,02   17,0   34,0  
DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0036  - 0,002   0,1   1,2   2,3  
DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0036  - 0,006   0,2   0,95   1,7  
DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0042        
Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0036  - 0,002   0,002   2,0   4,0  
OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds  0,015  0,0386  - 0,0056   0,4    
OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds  0,016        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
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Normeringskader         
 

Wet bodembescherming 

Om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of het milieu, zijn de 

analyseresultaten getoetst aan de eisen zoals deze zijn neergelegd in de Wet Bodembescherming en de Circulaire 

Bodemsanering (gewijzigd per 27 juni 2013). 

 

Hierbij worden per element de volgende waarden onderscheiden: 

 achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit van de grond; 
  bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 

 streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit van het grondwater;  
  bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 

 interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem voor  
  mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden;  
  bij overschrijding wordt gesproken van een ernstige verontreiniging. 

 

De achtergrondwaarden zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 22 november 2012). De 

interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering. 

Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden deze 

eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt 

daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-,  

streef- en interventiewaarden. 

 
Barium 

In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken. Gebleken 

is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. 

Indien sprake is van verhoogd bariumgehalte ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een 

antropogene bron, kan dit gehalte beoordeeld worden basis van de voormalige interventiewaarde van 920 mg/kg d.s. 

(voor standaard bodem). Analyses op barium dienen nog wel te worden uitgevoerd, maar resultaten hoeven dus niet 

meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is. 
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Bijlage 6 

Boorstaten 



Projectcode: 051003809

Pagina 1 / 4

Boring: 01

Datum: 10-9-2019

0

50

100

150

200

250

01-1

01-2

01-3

01-4

01-5

0

Volledig grind, donker grijsbruin,

Worteldoek

-10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donker grijsbruin-50

Zand, zeer fijn, matig siltig,

lichtbruin

-140

Zand, zeer fijn, matig siltig,

neutraalgrijs

-250

Boring: 02

Datum: 10-9-2019

0

50

100

02-1

02-2

02-3

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, licht grijsbruin

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs

-90

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak

roesthoudend, licht bruingrijs

-130

Boring: 03

Datum: 10-9-2019

0

50

100

03-1

03-2

03-3

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, licht grijsbruin

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs

-130

Boring: 04

Datum: 10-9-2019

0

50

04-1

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak

humeus, licht grijsbruin

-50


