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1 Inleiding 

In opdracht van Visser & Smit Hanab B.V. is door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. een 
verkort cultuurtechnisch advies opgesteld ten behoeve van de aanleg van de 14" CO2 
(28" als alternatief) transportleiding van Shell Pernis naar de NAM-locatie Ziedewij te 
Barendrecht.  
 
Het tracé van de aan te leggen leiding loopt vanaf de locatie Shell Pernis in zuidelijke 
richting en ligt na de kruising met de Vondelingenweg in de leidingenstrook (berm/dijk) 
van het leidingenbureau van de gemeente Rotterdam. 
Deze leidingenstrook ligt aan de westzijde parallel aan de Vondelingenweg. 
Na de kruising met de Venkelweg buigt de leidingenstrook af in oostelijke richting en 
kruist het leidingtracé de Rijksweg A4. Na deze kruising komt de leiding in grond van de 
Stichting Buisleidingstraat (berm) te liggen. Vervolgens wordt de Rijksweg A15 gekruist 
en is de grond in de buisleidingstraat als landbouwgrond (grasland en bouwland) in 
gebruik. 
Het tracé volgt de buisleidingstraat tot de kruising met de Molenpolderse zeedijk. 
Na deze kruising loopt het tracé van de aan te leggen leiding door bouwland en kruist de 
weg Koedood, waarna de leiding in de berm van het ten zuiden van de Gaatkenplas 
gelegen fietspad zal worden gelegd. 
Na de kruising met de Kilweg sluit de leiding aan op de NAM-locatie Barendrecht. 
De leiding loopt daarna verder in oostelijke richting, kruist de A29 en komt daarna in de 
berm van de Kilweg en de Leedeweg te liggen, waarna wordt aangesloten op de NAM-
locatie Ziedewij te Barendrecht. 
 
De lengte van de aan te leggen leiding bedraagt in totaal circa 19,8 km, waarvan in totaal 
circa 13,5 km in leidingstroken. 
De minimale gronddekking op de leiding bedraagt 1,0 m in de leidingstrook van het 
leidingenbureau gemeente Rotterdam en in bermen. In de buisleidingenstraat en op 
cultuurgrond bedraagt de gronddekking 1,2 m. 
Bij slootkruisingen zal de leiding waar vereist op een diepte van 1,5 m beneden de vaste 
slootbodem worden gelegd. 
 
Alternatief 28" CO2 leiding in plaats van 14" leiding 
Als alternatief wordt een 28" CO2 leiding aangegeven. De rapportage en de aangegeven 
werkzaamheden zullen hierdoor niet wijzigen. 
 
Voor het opstellen van dit rapport is in maart/april 2008 een globale inventarisatie van de 
bodemkundige opbouw en waterhuishouding uitgevoerd. 
Aan de hand hiervan zijn maatregelen voor de uitvoering en het cultuurtechnische herstel 
opgesteld. 
 
Om constructietechnische en cultuurtechnische redenen en ter voorkoming van blijvende 
structuurschade en toekomstige gewasschade, dienen de uit te voeren werkzaamheden in 
droge bouwputten en leidingsleuven plaats te vinden. In verband met de heersende 
grondwaterstanden moeten daartoe (plaatselijk) bemalingen worden geïnstalleerd. 
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2 Veldwerk en bodemkartering 

Voor het opstellen van dit verkorte cultuurtechnisch rapport is een globale inventarisatie 
gemaakt van de bodemkundige opbouw ter plaatse van het geprojecteerde leidingtracé. 
Deze inventarisatie is uitgevoerd in de periode maart/april 2008. 
 
Om inzicht te verkrijgen in de bodemopbouw zijn handboringen verricht. Iedere 250 m 
één boring tot een diepte van 3,0 m -mv. Per 500 m is de boring doorgezet tot  
5,0 - 6,0 m -mv. 
De resultaten van het bodemonderzoek zijn opgenomen in het separaat opgestelde  
'Bemalingsrapport' (juni 2008). 
 
Van de boringen zijn de onderscheiden bodemlagen beschreven en vastgelegd. In de 
kleigronden is bij iedere boring het lutumpercentage geschat en van de teelaarde tevens 
het organische stofgehalte. 
Bij zandgronden is het M50-cijfer (korrelgrootte) en het leemgehalte (deeltjes < 50 mu) 
geschat. 
 
Aan de hand van de hydromorfe kenmerken in het bodemprofiel is voor zover mogelijk de 
Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) en de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand 
(GLG) geschat. In de boringen is de Actuele Grondwaterstand (AG) gemeten. De 
schattingen en metingen zijn weergegeven in bijlage 1. 
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3 Beschrijving van het tracé 

3.1 Bodemkundige opbouw bovengrond 

Volgens de Bodemkaart van Nederland, kaartblad 37 oost Rotterdam (Stiboka, uitgave 
1972) loopt het onderhavige leidingtracé geheel door zeekleigronden die behoren tot de 
poldervaaggronden. 
De teelaardelaag ter dikte van 0,25-0,35 m bestaat overwegend uit zware zavel en lichte 
klei. 
De ondergrond bestaat uit lichte tot zware zavel en lichte tot zware klei en dieper veen en 
(kleiig) zand. 
Op een gedeelte van het tracé zijn de gronden opgehoogd en geroerd met zand. 

3.2 Onderverdeling leidingtracé 

Op basis van bodemopbouw en bodemgebruik kan het onderhavige tracé als volgt 
worden onderverdeeld: 
1. Gedeelte binnen Leidingbureau Rotterdam en in gebruik als berm/leidingstrook. 

De bodem bestaat tot circa 1.50 m -mv. overwegend uit (kleiig) zand. De ondergrond 
gaat dieper over in lichte klei en plaatselijk in venige klei, dieper overgaand in veen. 

2. Gedeelte binnen Buisleidingenstraat vanaf Benelux-knooppunt tot de kruising met de 
A15 en in gebruik als berm/leidingstrook. 
De bodem bestaat tot circa 2,50 m -mv. overwegend uit (kleiig) zand. Dieper wordt de 
ondergrond slap. 

3. Gedeelte binnen Buisleidingstraat vanaf de kruising met de A15 tot einde 
Buisleidingstraat nabij Molenpolderse Zeedijk en in gebruik als landbouwgrond. 
De bodem bestaat tot circa 2,50 m -mv. overwegend uit zware zavel tot zware klei. 
Dieper wordt de ondergrond slap. 

4. Gedeelte evenwijdig aan de Molenpolderse Zeedijk tot de kruising met Koedood en 
overwegend in gebruik als landbouwgrond. 
De bodem bestaat tot circa 2,50 - mv. overwegend uit klei. Dieper wordt de 
ondergrond slap. 

5. Gedeelte vanaf de kruising met Koedood tot aan de NAM-locatie Ziedewij (einde tracé) 
en overwegend in gebruik als berm. 
De bodem bestaat tot circa 2,50 m -mv. overwegend uit klei. Dieper wordt de 
ondergrond slap. 
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4 Cultuurtechnische onderdelen 

De cultuurtechnische onderdelen zijn voor elk van de in paragraaf 3.2 onderscheiden vijf 
tracégedeelten in bijlage 1 kort samengevat.
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Bijlage 1 : Tracégedeelte 1 (betreft tracégedeelte in leidingstrook van leidingbureau  
gemeente Rotterdam) 

 
 

1. Teelaarde : 0,25 - 0,40 m matig humusarm, matig fijn (kleiig) zand. 
    
2. Ondergrond : Overwegend matig fijn (kleiig) zand en plaatselijk lichte zavel. De  

ondergrond gaat op een diepte variërend van 0,9 - 2,25 m -mv. over in  
lichte klei en plaatselijk in venige klei, dieper overgaand in veen. 

    
3. Grondwater : Actuele Grondwaterstand 0,75 - 3,20 m -mv. 
   Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 0,70 - 2,50 m -mv. 
   Gemiddeld Laagste Grondwaterstand 0,90 - 4,10 m -mv. 
    
4. Draagkracht bovengrond : Overwegend goed. 
    
5. Werkstrook : • Rijbaan verstevigen met rijplaten.   

• Grondberging op bestaande leidingen maximaal 1,0 m hoog.  
    
6. Ontgraven teelaarde : Volgens type 1 (zie bijlage 2).  
    
7. Ontgraven ondergrond : Gemengd.    
    
8. Bemaling : Open bemaling, eventueel aanvullen met verticale bemaling. 

Bij kruisingen verticale bemaling, aangevuld met open bemaling.  
    
9. Verankering : Geen.  
    
10. Dichten sleuf : Gemengd ontgraven grondlagen terugzetten, laagsgewijs verdichten  

en egaliseren. 
    
11. Grondtekorten : Gering 0,0 m en 0,25 m3/m1. Eventueel tekort aanvullen met zand. 
    
12. Zetting : Gering, maximaal 0,05 m onder leiding. 

 
    
13. Herstel slootkruisingen, 

greppels en waterlopen 
: Watervoerende sloten herstellen met opgeklampte schotten en stapelwerk  

of volgens vergunningseisen van de beherende instanties. Greppels  
herstellen volgens het oorspronkelijk patroon en profiel. 

    
14. Afwerken werkstrook : Sleuf ter weerszijden aanspitten. 

Werkstrook ondiep spitten en boven bestaande leidingen ondiep  
cultivateren. 
Egaliseren en in depot gezette bovengrond terugzetten. 
Werkstrook na-egaliseren en zaaiklaarmaken. Overhoogte boven de sleuf  
circa 0,05 - 0,10 m. 

    
15. Bemesting en inzaaien : Werkstrook inzaaien met 1 kg/ are "Rotterdams" graszaad voor bermen  

en bij inzaai bemesten met 200 kg/ha mengmest N.P.K. 17-17-17. 
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16. Bermen van wegen : Goed aansluitend en onder vereiste helling afwerken, zo nodig uitvullen  
met licht humeus, stabiel zand. Berm inzaaien met 1 kg / are  
"Rotterdams" graszaad en bemesten met 200 kg/ha mengmest N.P.K. 
17-17-17. 

    
17. Onkruidbestrijding : Onkruid vrijhouden tijdens de aanleg door bewerking of bespuiting 

zaadvorming voorkomen.  
    
18. Onderhoud : Tijdens de aanleg afrasteringen en overgangen in goede staat houden.  

Na aanleg herstel van verzakkingen, her- of doorzaai tijdig uitvoeren. 
    
19. Opmerkingen : Op dit tracégedeelte zijn de in het  "Handboek Leidingen" (uitgave  

september 2005) van het Leidingbureau van de gemeente Rotterdam 
aangegeven voorschriften van toepassing.  
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Bijlage 1 : Tracégedeelte 2 (betreft tracégedeelte in buisleidingstraat tot kruising  
met A15) 

 
 

1. Teelaarde : 0,30 m matig humusarm, matig fijn (kleiig) zand en plaatselijk zavel 
(zand en klei geroerd). 

    
2. Ondergrond : Overwegend matig fijn (kleiig) zand en vanaf circa 1,0 à 2,0 m -mv.  

lichte en zware klei. 
    
3. Grondwater : Actuele Grondwaterstand 0,25 - 1,25 m -mv. 
   Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 0,10 - 0,75 m -mv. 
   Gemiddeld Laagste Grondwaterstand 0,90 - 1,50 m -mv. 
    
4. Draagkracht bovengrond : Overwegend goed en plaatselijk zeer matig. 
    
5. Werkstrook : • Rijbaan verstevigen met rijplaten.   

• Grondberging op bestaande leidingen maximaal 1,0 m hoog.  
    
6. Ontgraven teelaarde : Volgens type 1 (zie bijlage 2).  
    
7. Ontgraven ondergrond : Gemengd.    
    
8. Bemaling : Open bemaling, eventueel aanvullen met verticale bemaling. 

Bij kruisingen verticale bemaling, aangevuld met open bemaling. 
    
9. Verankering : Geen.  
    
10. Dichten sleuf : Gemengd ontgraven grondlagen terugzetten, laagsgewijs verdichten en 

egaliseren. 
    
11. Grondtekorten : Gering 0,0 m en 0,25 m3/m1. Eventueel tekort aanvullen met zand. 
    
12. Zetting : Gering, maximaal 0,05 m onder leiding. 

 
    
13. Herstel slootkruisingen, 

greppels en waterlopen 
: Watervoerende sloten herstellen met opgeklampte schotten en stapelwerk 

of volgens vergunningseisen van de beherende instanties. Greppels 
herstellen volgens het oorspronkelijk patroon en profiel. 

    
14. Afwerken werkstrook : Sleuf ter weerszijden aanspitten. 

Werkstrook ondiep spitten en boven bestaande leidingen ondiep  
cultivateren. 
Egaliseren en in depot gezette bovengrond terugzetten. 
Werkstrook na-egaliseren en zaaiklaarmaken. Overhoogte boven de  
sleuf circa 0,05 - 0,10 m. 

    
15. Bemesting en inzaaien : Werkstrook inzaaien met graszaad voor bermen en bij inzaai bemesten met  

200 kg/ha NPK 17-17-17. 
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16. Bermen van wegen : Goed aansluitend en onder vereiste helling afwerken, zo nodig  
uitvullen met licht humeus, stabiel zand. Berm inzaaien met  
50 kg/ha B3 graszaadmengsel en bemesten met 200 kg/ha  
mengmest N.P.K.17-17-17. 

    
17. Onkruidbestrijding : Onkruid vrijhouden tijdens de aanleg door bewerking of bespuiting 

zaadvorming voorkomen.  
    
18. Onderhoud : Tijdens de aanleg afrasteringen en overgangen in goede staat houden.  

Na aanleg herstel van verzakkingen, her- of doorzaai tijdig uitvoeren. 
    
19. Opmerkingen : Op dit tracégedeelte zijn van toepassing: "De informatie en voorschriften 

voor leidingeigenaren in de buisleidingenstraat' van de Stichting  
Buisleidingenstraat Zuidwest Nederland, uitgave maart 2003.  
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Bijlage 1 : Tracégedeelte 3 (betreft tracégedeelte vanaf kruising A15 tot einde 
buisleidingenstraat nabij Molenpolderse Zeedijk) 

 
 

1. Teelaarde : 0,25 - 0,35 m matig humusarme tot matig humeuze zware zavel en lichte  
klei. 

    
2. Ondergrond : B-laag 0,30 -0,40 m overwegend zware zavel en lichte klei, plaatselijk  

zware klei. De ondergrond gaat dieper over in lichte klei, lichte en zware  
zavel en kleiig zand. Op het westelijke gedeelte van dit tracédeel gaat de 
ondergrond dieper plaatselijk over in veen en venige klei. 
De diepere ondergrond is slap tot zeer slap. 

    
3. Grondwater : Actuele Grondwaterstand 0,15 - 1,25 m -mv. 
   Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 0,15 - 0,80 m -mv. 
   Gemiddeld Laagste Grondwaterstand 1,10 - 1,75 m -mv. 
    
4. Draagkracht bovengrond : Matig. 
    
5. Werkstrook : In grasland veekerende en in bouwland markeringsafrastering aanbrengen. 

Rijbaan verstevigen met 1,5 m3/m1 zand en rijplaten. 
Watervoerende sloten overbruggen of voorzien van zanddammen met  
duikers van voldoende capaciteit en lengte.  

    
6. Ontgraven teelaarde : Volgens type 2 (zie bijlage 2). 
    
7. Ontgraven ondergrond : B-laag gescheiden ontgraven en opslaan. Gerijpte en ongerijpte klei  

eveneens gescheiden ontgraven en opslaan. 
Overige grondlagen gemengd ontgraven. 

    
8. Bemaling : Horizontale bemaling en bij kruisingen verticale bemaling, aangevuld met  

open bemaling. 
    
9. Verankering : Geen.  
    
10. Dichten sleuf : Gemengd ontgraven en gescheiden ontgraven grondlagen en dezelfde  

volgorde terugzetten, afvlakken en afdekken met B-laag. 
    
11. Grondtekorten : Vrij gering 1,0-2,0 m3/m1. Tekort aanvullen met zand van de rijbaan  

of bij teelaardeverlies door aanvulling met teelaarde. 
    
12. Zetting : Gering, maximaal 0,05 m onder leiding. 

 
    
13. Herstel slootkruisingen, 

greppels en waterlopen 
: Watervoerende sloten herstellen met opgeklampte schotten en stapelwerk  

of volgens vergunningseisen van de beherende instanties. Greppels  
herstellen volgens het oorspronkelijk patroon en profiel. 
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14. Afwerken werkstrook : Sleuf ter weerszijden aanspitten. 
Gehele werkstrook spitten. Verzakkingen tijdens het spitten ondervullen  
met zand dat onder de B-laag moeten worden verspit. Onderbaan egaliseren  
en daarna teelaarde terugzetten. Overtollig zand afvoeren.  
Werkstrook na-egaliseren en zaaiklaarmaken. Afrasteringen herstellen  
volgens oorspronkelijke staat. Overhoogte boven de sleuf circa  
0,05 - 0,10 m. 

    
15. Bemesting en inzaaien : Werkstrook bekalken met 2 ton/ha koolzure magnesiakalk en grasland  

inzaaien met 40 kg/ha graszaad. 
Grasland bij inzaai bemesten met 350 kg/ha NPK 17-17-17. 
Bouwland afhankelijk van het groeiseizoen inzaaien met een groen- 
bemester en bij inzaai bemesten met 200 kg/ha NPK 17-17-17. 

    
16. Bermen van wegen : Goed aansluitend en onder vereiste helling afwerken, zo nodig uitvullen  

met licht humeus stabiel zand. 
Inzaaien met 50 kg/ha B3 graszaadmengsel en bemesten met  
200 kg/ha NPK 17-17-17. 

    
17. Onkruidbestrijding : Onkruid vrijhouden tijdens de aanleg door bewerking of bespuiting. 

Zaadvorming voorkomen.  
    
18. Onderhoud : Tijdens de aanleg afrasteringen en overgangen in goede staat houden.  

Na aanleg herstel van verzakkingen, her- of doorzaai tijdig uitvoeren. 
    
19. Opmerkingen : Op dit tracégedeelte zijn van toepassing: "De informatie en voorschriften  

voor leidingeigenaren in de buisleidingenstraat' va de Stichting 
Buisleidingenstraat Zuidwest Nederland, uitgave maart 2003.  
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Bijlage 1 : Tracégedeelte 4 (tracégedeelte langs Molenpolderse Zeedijk tot kruising  
met Koedood) 

 
 

1. Teelaarde : 0,30 - 0,35 m matig humusarme tot matig humeuze zware zavel en  
lichte klei. 

    
2. Ondergrond : B-laag 0,30 -0,40 m zware zavel en lichte klei. De ondergrond gaat dieper  

over in lichte klei en lichte tot zware zavel. 
Vanaf circa 2,0 m -mv. plaatselijk veen. 
De diepere ondergrond is slap. 

    
3. Grondwater : Actuele Grondwaterstand 0,75 - 1,65 m -mv. 
   Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 0,40 - 1,00 m -mv. 
   Gemiddeld Laagste Grondwaterstand 1,20 - 2,00 m -mv. 
    
4. Draagkracht bovengrond : Matig. 
    
5. Werkstrook : In grasland veekerende en in bouwland markeringsafrastering aanbrengen. 

Rijbaan verstevigen met 1,5 m3/m1 zand en rijplaten. 
Watervoerende sloten overbruggen of voorzien van zanddammen met  
duikers van voldoende capaciteit en lengte.  

    
6. Ontgraven teelaarde : Volgens type 2 (zie bijlage 2). 
    
7. Ontgraven ondergrond : B-laag gescheiden ontgraven en opslaan. Gerijpte en ongerijpte klei  

eveneens gescheiden ontgraven en opslaan. 
Overige grondlagen gemengd ontgraven. 

    
8. Bemaling : Horizontale bemaling en bij kruisingen verticale bemaling, aangevuld met 

open bemaling. 
    
9. Verankering : Geen.  
    
10. Dichten sleuf : Gemengd ontgraven en gescheiden ontgraven grondlagen in dezelfde  

volgorde terugzetten, afvlakken en afdekken met B-laag. 
    
11. Grondtekorten : Vrij gering 1,0-2,0 m3/m1. Tekort aanvullen met zand van de rijbaan  

of bij teelaardeverlies door aanvulling met teelaarde. 
    
12. Zetting : Gering, maximaal 0,05 m onder leiding. 

 
    
13. Herstel slootkruisingen, 

greppels en waterlopen 
: Watervoerende sloten herstellen met opgeklampte schotten en stapelwerk 

of volgens vergunningseisen van de beherende instanties. Greppels herstellen 
volgens het oorspronkelijk patroon en profiel. 
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14. Afwerken werkstrook : Sleuf ter weerszijden aanspitten. 
Gehele werkstrook spitten. Verzakkingen tijdens het spitten ondervullen  
met zand dat onder de B-laag moeten worden verspit. Onderbaan egaliseren 
en daarna teelaarde terugzetten. Overtollig zand afvoeren.  
Werkstrook na-egaliseren en zaaiklaarmaken. Afrasteringen herstellen  
volgens oorspronkelijke staat. Overhoogte boven de sleuf circa  
0,05 - 0,10 m. 

    
15. Bemesting en inzaaien : Werkstrook bekalken met 2 ton/ha koolzure magnesiakalk en grasland  

inzaaien met 40 kg/ha graszaad. 
Grasland bij inzaai bemesten met 350 kg/ha NPK 17-17-17. 
Bouwland afhankelijk van het groeiseizoen inzaaien met een  
groenbemester en bij inzaai bemesten met 200 kg/ha NPK 17-17-17. 

    
16. Bermen van wegen : Goed aansluitend en onder vereiste helling afwerken, zo nodig uitvullen  

met licht humeus stabiel zand. 
Inzaaien met 50 kg/ha B3 graszaadmengsel en bemesten met  
200 kg/ha NPK 17-17-17. 

    
17. Onkruidbestrijding : Onkruid vrijhouden tijdens de aanleg door bewerking of bespuiting. 

Zaadvorming voorkomen.  
    
18. Onderhoud : Tijdens de aanleg afrasteringen en overgangen in goede staat houden. Na 

aanleg herstel van verzakkingen, her- of doorzaai tijdig uitvoeren. 
    
19. Opmerkingen : Verstoorde drainage herstellen volgens een eventueel op te stellen 

drainagerapport en/of in overleg met grondgebruiker/eigenaar. 
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Bijlage 1 : Tracégedeelte 5 (vanaf kruising Koedood tot locatie Ziedewij) 
 

 
1. Teelaarde : 0,25 - 0,35 m matig humusarme tot matig humeuze zware zavel. 
    
2. Ondergrond : B-laag 0,30 -0,40 m matig lichte tot zware zavel en plaatselijk lichte klei. 

De ondergrond gaat dieper over in lichte en zware zavel en plaatselijk in  
kleiig zand. 
Plaatselijk veen vanaf circa 2,2 m -mv. 
De diepere ondergrond is slap. 

    
3. Grondwater : Actuele Grondwaterstand 0,45 - 1,50 m -mv. 
   Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 0,35 - 1,00 m -mv. 
   Gemiddeld Laagste Grondwaterstand 0,80 - 2,00 m -mv. 
    
4. Draagkracht bovengrond : Matig. 
    
5. Werkstrook : Geen rijbaanversteviging nodig.  
    
6. Ontgraven teelaarde : Volgens type 1 (zie bijlage 2).  
    
7. Ontgraven ondergrond : Gemengd. 
    
8. Bemaling : Open bemaling en bij kruisingen verticale bemaling. 
    
9. Verankering : Geen.  
    
10. Dichten sleuf : Gemengd ontgraven grond terugzetten, laagsgewijs verdichten en egaliseren. 
    
11. Grondtekorten : Gering: 0,0 - 0,25 m3/m1. 

Eventueel tekort aanvullen met zand onder in de sleuf. 
    
12. Zetting : Gering, maximaal 0,05 m onder leiding. 

 
    
13. Herstel slootkruisingen, 

greppels en waterlopen 
: Watervoerende sloten herstellen met opgeklampte schotten en stapelwerk  

of volgens vergunningseisen van de beherende instanties. Greppels  
herstellen volgens het oorspronkelijk patroon en profiel. 

    
14. Afwerken werkstrook : Sleuf ter weerszijden aanspitten. 

Werkstrook ondiep spitten, egaliseren en in depot gezette teelaarde 
terugzetten. 
Werkstrook na-egaliseren en zaaiklaarmaken. Overhoogte boven de  
sleuf circa 0,05-0,10 m. 

    
15. Bemesting en inzaaien : Werkstrook  inzaaien met 50 kg/ha graszaadmengsel B3 voor bermen en 

bij inzaai bemesten met 200 kg/ha NPK 17-17-17. 
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16. Bermen van wegen : Goed aansluitend en onder vereiste helling afwerken, zo nodig uitvullen  
met licht humeus stabiel zand. 
Inzaaien met 50 kg/ha B3 graszaadmengsel en bemesten met  
200 kg/ha NPK 17-17-17. 

    
17. Onkruidbestrijding : Onkruid vrijhouden tijdens de aanleg door bewerking of bespuiting. 

Zaadvorming voorkomen.  
    
18. Onderhoud : Tijdens de aanleg afrasteringen en overgangen in goede staat houden. Na 

aanleg herstel van verzakkingen, her- of doorzaai tijdig uitvoeren. 
    
19. Opmerkingen : Geen. 
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Bijlage 2 : Principe werkstrooktypen 
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Tekeningen 
 
184563-S1 Situatie met boringen en peilbuizen 
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1 Inleiding  

In opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. is door Ingenieursbureau 
Oranjewoud B.V. in mei 2008 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse 
van de NAM-locatie Barendrecht 1 te Barendrecht. 
 
Aanleiding  
De aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek vormt de voorgenomen 
bouwwerkzaamheden op de locatie. In verband met de op te stellen MER is een nulsituatie 
bepaling noodzakelijk. Verder is voorafgaand aan de werkzaamheden behoefte aan 
inzicht in de kwaliteit van o.a. de bodem om vertraging tijdens de bouw te voorkomen. Het 
verrichten van bodemonderzoek is tevens een voorschrift uit de bouwverordening en de 
resultaten van het bodemonderzoek zijn onderdeel van de te overleggen informatie voor 
de MER en eventuele bouwaanvraag voor de te bouwen opstallen.  
 
Doel van het onderzoek 
Verkennend bodemonderzoek (vaststellen nulsituatie) 
- het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de 

nieuw te bouwen opstallen; 
- het vaststellen van de bodemopbouw om inzicht te verkrijgen in de 

verwerkingsmogelijkheden van de mogelijk vrijkomende grond. 
Verhardingsonderzoek 
- het indicatief vaststellen van de kwaliteit (teerhoudendheid) van de aanwezige 

asfaltverhardingen; 
- het indicatief  vaststellen van de aanwezigheid en de kwaliteit van eventueel 

onderliggende funderingslagen. 
 
Onderzoeksstrategie en kwaliteit 
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740 
(Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 1999), waarbij de 
onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV) is gehanteerd. 
 
Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en 
betrouwbaarheid/garanties van het onderzoek wordt verwezen naar de bijlagen 5 en 6. 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de 
resultaten van het onderzoek beschreven. 
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2 Terreininformatie en onderzoeksopzet 

2.1 Vooronderzoek 

Bij toepassing van de NEN 5740 wordt een hypothese gesteld over de aan-/ afwezigheid, 
de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve hiervan 
is een vooronderzoek uitgevoerd op basis van het verminderde basisniveau van de NVN 
5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader 
onderzoek, NNI, oktober 1999).  
In dit kader is over de locatie informatie verzameld bij de opdrachtgever en de gemeente. 
Bij de gemeente is nagegaan of er in de gemeentelijke archieven sprake is van relevante 
bijzonderheden over de onderzoekslocatie. 
 

2.2 Terreininformatie 

Locatiegegevens 
De onderzoekslocatie is gelegen zuidwestzijde van Barendrecht. De onderzoekslocatie 
betreft de NAM-locatie Barendrecht. Ter plaatse van de NAM-locatie worden aan de 
zuidwestkant van het puttenveld nieuwe installatieonderdelen gebouwd ten behoeve van 
het project "Ondergrondse opslag van CO2. Er worden onder andere een nieuw 
compressorgebouw, een nieuw trafogebouw en koelerbanken gebouwd.  
 
De onderzoekslocatie is weergegeven op de situatieschets 184563-S1. 
 
Historische informatie 
De locatie is in 1997 door de NAM in gebruik genomen voor gaswinning- en behandeling. 
Daarvoor had de locatie een agrarische bestemming. Er zijn geen indicaties dat in de 
periode voor 1997 bodemverdachte activiteiten hebben plaatsgevonden. Op 
bodemloket.nl is aangegeven dat hier geen aanvullende informatie bekend is van de 
locatie. NAM heeft op de locatie een aantal bodemonderzoeken uitgevoerd, ook op en 
nabij de locatie waar de nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn gepland. Ten westen van de put 
BRT-2 is daarbij een olieverontreiniging aangetoond. De omvang is in 2000 ingeschat op 
circa 15 m3 sterk verontreinigde grond. De aanwezige verontreiniging wordt gecontroleerd 
door middel van een jaarlijkse monitoring. Uit de resultaten van de monitoring blijkt dat 
de omvang van deze verontreiniging niet noemenswaardig toeneemt. Op de rest van het 
puttenveld zijn geen verontreinigingen van betekenis aangetoond en binnen het 
werkgebied waar de nieuwe onderdelen zijn gepland zijn geen verontreinigingen 
vastgesteld. 
 

2.3 Hypothese en onderzoeksopzet 

De beschikbare verzamelde informatie geeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
(voormalige) bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein. Ook wordt niet 
verwacht dat de activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het 
onderzoeksterrein negatief hebben beïnvloed. 
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Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN-5740. Op basis van de beschikbare 
gegevens is voor de onderzoekslocatie de hypothese ‘onverdachte locatie’ gesteld, 
waarbij de strategie voor een kleinschalige onverdachte locatie is aangehouden. Als 
aanvulling op de onderzoeksstrategie zijn de boringen tot grotere diepte doorgezet. De 
boringen die normaliter tot 0,5  m- mv worden uitgevoerd zijn in dit onderzoek doorgezet 
tot 2,0 m -mv omdat de toekomstige installaties/bouwputten plaatselijk dieper komen 
dan 0,5 m -mv.  
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3 Verrichte werkzaamheden 

3.1 Veldwerkzaamheden en chemische analyses 

In tabel 3.1 zijn de veldwerkzaamheden en het verrichte laboratoriumonderzoek 
weergegeven. De veldwerkzaamheden zijn verricht in mei 2008.  
 

Tabel 3.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden en chemische analyses 
Veldwerkzaamheden Chemische analyses * (deel)locatie 

Boringnummers 
(diepte in m –mv) 

Peilbuisnummers 
(diepte in m –mv) 

Analyses grond Analyses grondwater 

BRT 1 OR9010, OR9011 OR9012 (2,0) 
OR9014 t/m OR9021 (2,0) 
 

OR9013 (3,0) 3x standaardpakket grond 
2x PAK in asfalt 
 

1x standaardpakket 
grondwaterpakket 

*Standaardpakket bodem-nieuw: AS3000 voorbehandeling, zware metalen (barium, cadmium, cobalt, koper, 
kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), PAK 10 VROM, minerale olie (GC) en PCB (7 st), inclusief het percentage 
aan humus en lutum; 
Standaardpakket grondwater-nieuw: AS3000 voorbehandeling, zware metalen (barium, cadmium, cobalt, 
koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), vluchtige aromaten en naftaleen (BTEXN), styreen, vluchtige 
gehalogeneerde koolwaterstoffen (16 st), bromoform en minerale olie (GC). 

 
Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van funderingsmateriaal onder het 
asfalt omdat het niet of nauwelijks is aangetroffen. 
 
Tijdens de terreininspectie binnen het onderzoeksgebied en bij het uitvoeren van de 
boringen is eveneens aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen op het maaiveld of in het opgeboorde materiaal. 
 
De analyses van het grond- en grondwater onderzoek zijn uitgevoerd door het door de 
Raad voor Accreditatie geaccrediteerde laboratorium van ACMAA B.V. te Hengelo. De 
grond- en grondwateranalyses zijn conform het Accreditatieschema(AS)3000 uitgevoerd. 
De analyses ten behoeve van het asfalt onderzoek zijn eveneens uitgevoerd door het 
laboratorium van ACMAA B.V. te Hengelo. 
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op situatietekening 184563-S1. 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen  

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende 
veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
Het maaiveld op de onderzoekslocatie is verhard met asfalt (circa 20 cm). Vervolgens 
wordt tot circa 0,6-1,4  m -mv zwak siltig, matig fijn zand aangetroffen. Vervolgens wordt 
tot circa 2,0 m -mv matig tot sterk siltige klei aangetroffen. Tot de maximaal geboorde 
diepte van 3,0 m -mv wordt veen aangetroffen. Ter plaatse van boring OR9020 is een 
funderingslaag aangetroffen van Repac. In boring OR9012 ontbreekt de kleilaag en 
bestaat de bodem tot de maximaal geboorde diepte uit zeer fijn tot matig fijn zand. In 
boring OR9011 en OR9021 ontbreekt de zandlaag en wordt tot de maximaal geboorde 
diepte matig tot sterk siltige klei aangetroffen. 
 
Zintuiglijk zijn plaatselijke sporen puin in de bovengrond aangetroffen. Verder zijn er 
geen bijzonderheden aangetroffen die duiden op het eventueel voorkomen van een 
bodemverontreiniging. Tijdens de terreininspectie en bij het uitvoeren van de boringen 
zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
 

4.2 Analyseresultaten 

4.2.1 Toetsingskader 

De analyseresultaten van de onderzochte monsters zijn weergegeven in bijlage 2 
(analysecertificaten). 
 
De resultaten zijn conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de streef- en 
interventiewaarden uit de circulaire 'Streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering' van 4 februari 2000. De streef- en interventiewaarden, die voor de grond 
afhankelijk zijn van het humus- en lutumgehalte, zijn opgenomen in bijlage 3. Een 
toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 4. 
 
In de tekst zal de term 'licht verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de 
streefwaarden en lager dan de tussenwaarden. De term 'matig verhoogd' wordt gebruikt 
bij gehalten hoger dan de tussenwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 
'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger dan de interventiewaarden. 
Bij de interpretatie van de analyseresultaten is in de onderstaande tabellen de volgende 
aanduiding aangehouden: 
- : waarden lager dan of gelijk aan de streefwaarde 
* : waarde boven de streefwaarde 
** : waarde boven de tussenwaarde 
*** : waarde boven de interventiewaarde 
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4.2.2 Grond 

De analyseresultaten van de grond met de toetsingsgegevens zijn weergegeven in tabel 
4.1.  
 
Tabel 4.1: Analyseresultaten grondmonsters in mg/kg d.s. met toetsingsgegevens 
Parameter MM 1  MM 2  MM 3  
Diepte (m -mv) 0,0-0,5  0,16-0,7  0,8-1,6  
Boringnummers OR9010, OR9011, 

OR9021 
OR9012, OR9013, 
OR9015, OR9017, 
OR9019 

OR9011, OR9015, 
OR9017, OR9020 

Bijzonderheden sporen puin -  -  
       
Droge stof (gew.-%) 79.8  84.8  75.9  
Organische stof (% d.s.) 4.1  <0.5  1.4  
Lutum (% d.s.) 13.0  2.1  15.5  
       
Metalen       
Barium 110 * 13 - 68 - 
Cadmium 0.6 * <0.4 - <0.4 - 
Cobalt 8.5 * 4.6 * 7.9 * 
Koper 23 - <5.0 - 8.4 - 
Kwik 0.3 * <0.2 - <0.2 - 
Lood 23 - <5.0 - 11 - 
Molybdeen <3.0 - <3.0 - <3.0 - 
Nikkel 17 - 5.9 - 16 - 
Zink 90 - 16 - 33 - 
       
Minerale olie (C10-C40) <50 - 68 * <50 - 
       
PCB's (μg/kg) 12 * <7 - <7 - 
       
PAK 10 VROM <3.0 * 11 * <0.30 - 

 
Uit de analyseresultaten blijkt dat maximaal licht verhoogde gehalten in de grond zijn 
aangetoond. De gehalten overschrijden de streefwaarden. De gehalten van de overige 
onderzochte parameters zijn kleiner dan de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
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4.2.3 Grondwater 

De analyseresultaten van het grondwater met de toetsingsgegevens zijn weergegeven in 
tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2: Analyseresultaten grondwatermonsters in μg/l met toetsingsgegevens 
Parameter OR9016  
Filterstelling (m -mv) 2,0-3,0  
   
Grondwaterstand (m –mv) 0,49  
pH 6,8  
EC (μS/cm) 329  
   
Metalen   
Barium 170 * 
Cadmium <0.3 - 
Cobalt 200 *** 
Koper <5.0 - 
Kwik <0.05 - 
Lood <5 - 
Molybdeen <5.0 - 
Nikkel <5 - 
Zink 20 - 
   
Vluchtige aromaten   
Benzeen <0.20 - 
Tolueen <0.20 - 
Ethylbenzeen <0.20 - 
Totaal xylenen 0.61 * 
Styreen <0.20  
Naftaleen <0.20 - 
   
Minerale olie (C10-C40) <50 - 
   
Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen   
Vinylchloride <0.10 - 
1,1-dichlooretheen <0.10  
Dichloormethaan <0.50 - 
trans-1,2 dichlooretheen <0.50  
1,1-Dichloorethaan <0.50 - 
cis-1,2 dichlooretheen <0.50 - 
Trichloormethaan <0.10 - 
1,1,1-Trichloorethaan <0.10 - 
Tetrachloormethaan <0.10 - 
1,2-Dichloorethaan <0.10 - 
1,1-Dichloorpropaan <0.10  
Trichlooretheen <0.10 - 
1,2-Dichloorpropaan <0.10 - 
1,1,2-Trichloorethaan <0.10 - 
Tetrachlooretheen <0.10 - 
1,3-Dichloorpropaan <0.10  
Tribroommethaan <0.50  
Tot.cis-trans-etheen <1.0 - 
Som Dichloorpropanen <0.30  
   

 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater een sterk verhoogd gehalte aan 
cobalt is aangetoond. Verder zijn maximaal licht verhoogde gehalten aangetoond. De 
gehalten overschrijden de streefwaarden. Het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de 
zuurgraad (pH) zijn niet afwijkend ten opzichte van een normale situatie.  
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4.2.4 Asfalt 

De onderzoekslocatie is verhard met asfalt. In bijlage 1 zijn de profielbeschrijving van de 
boringen opgenomen. Hierin staat ook de asfaltdiktes vermeld. De asfaltdiktes variëren 
van 16 cm tot 24 cm. Ten behoeve van het laboratoriumonderzoek zijn twee 
representatieve van de geboorde asfaltkernen naar het laboratorium verzonden voor het 
bepalen van het PAK gehalte volgens de HPLC-analyse.  
 
De analyseresultaten zijn opgenomen in tabel 4.3. Uit de resultaten hiervan blijkt dat de 
onderzochte asfaltkernen een gehalte aan PAK kleiner dan 50 mg/kg d.s. bevatten. Deze 
lagen in de asfaltconstructie zijn niet-teerhoudend. Het analysecertificaat is eveneens 
opgenomen in bijlage 2. 
 
Tabel 4.3: Analyseresultaten asfalt 

Boringnummer OR9013  OR9020  
Dikte asfalt (m -mv) 0,0-0,19  0,0-0,16  
     
Droge stof (gew.-%) 97.9  97.5  
     
PAK 10 VROM <5.0  <5.3  
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5 Conclusies 

In het uitgevoerde bodemonderzoek is overeenkomstig de NEN 5740 de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. 
Hiermee is de nulsituatie vastgesteld. 
 
Zintuiglijk 
Zintuiglijk zijn plaatselijke sporen puin in de bovengrond aangetroffen. Verder zijn er 
geen bijzonderheden aangetroffen die duiden op het eventueel voorkomen van een 
bodemverontreiniging. Tijdens de terreininspectie en bij het uitvoeren van de boringen 
zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
 
Grond 
Uit de analyseresultaten blijkt dat maximaal licht verhoogde gehalten in de grond zijn 
aangetoond. De gehalten overschrijden de streefwaarden. De gehalten van de overige 
onderzochte parameters zijn kleiner dan de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
Grondwater 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater een sterk verhoogd gehalte aan 
cobalt is aangetoond. De oorzaak van de verhoogde cobalt concentratie is onbekend. In 
de bovengrond is ook een licht verhoogd gehalte aan cobalt aangetoond en er zou vanuit 
de bovengrond wat geloogd kunnen zijn. Omdat ter plaatse van de peilbuis sprake is van 
een asfaltverharding is uitloging door infiltrerend hemelwater niet aannemelijk. Mogelijk 
dat sprake is van een natuurlijk plaatselijk verhoogde concentratie. Verder zijn maximaal 
licht verhoogde gehalten aangetoond. De gehalten overschrijden de streefwaarden.  
 
Asfalt 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de onderzochte asfaltkernen een gehalte aan PAK 
kleiner dan 50 mg/kg d.s. bevatten. Deze lagen in de asfaltconstructie worden daarmee 
geclassificeerd als niet-teerhoudend.  
 
Conclusies en aanbevelingen 
De vooraf opgestelde hypothese ‘onverdachte locatie’ wordt formeel gesproken 
verworpen, vanwege het sterk verhoogde gehalten cobalt in het grondwater en de licht 
verhoogde gehalten in grond en grondwater. Met dit onderzoek is de nulsituatie ter 
plaatse vastgesteld. De omvang van de verontreiniging met cobalt in het grondwater is 
niet vastgesteld. Voor de voorgenomen werkzaamheden op de locatie vormt de verhoogde 
concentratie geen problemen. Indien bemaling noodzakelijk is kan de 
waterkwaliteitsbeheerder van het water of de riolering waarop geloosd wordt wel 
lozingseisen stellen die belemmerend kunnen zijn. 
In eerste instantie wordt aanbevolen om de peilbuis tijdens de volgende 
monitoringsronde in 2008 nogmaals te bemonsteren voor een analyse op cobalt om de 
reproduceerbaarheid te verifiëren en om te onderzoeken of cobalt vaker wordt 
aangetroffen in het grondwater in de regio. Omdat cobalt een nieuwe stof is in het 
standaardpakket grondwater zijn de ervaringen hieromtrent nog gering en dat maakt een 
schatting of sprake is van een verhoogde achtergrondwaarde lastig.  
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Indien grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de 
resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. Een en ander is afhankelijk 
van de eisen van de acceptant of het bevoegd gezag. Om te bepalen of de grond buiten de 
locatie kan worden hergebruikt, kan om een onderzoek conform het Bouwstoffenbesluit 
worden verzocht.  
 
Het onderzoek is gerelateerd aan de NEN 5740. Onderzoek naar asbest in de bodem 
vormt geen onderdeel van deze norm. Wel wordt opgemerkt dat in en op de bodem 
zintuiglijk geen asbestverdachte materialen zijn aangetroffen. Een verder inzicht omtrent 
de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem kan desgewenst middels een onderzoek 
conform de NEN 5707 of NEN 5897 worden verkregen. 
 
Tot slot wordt opgemerkt dat voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het 
vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en de analyseresultaten van dit onderzoek. 
Onderhavig onderzoek schetst hiermee een algemeen beeld van de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem. Bij het uitvoeren van eventueel grondverzet dient men dan ook 
alert te zijn op mogelijk plaatselijk voorkomende (zintuiglijke) afwijkingen. 
 
 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Heerenveen, juni 2008



 
 
 
 
 

  
 

Bijlage 1: Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen 









 
 
 
 
 

  
 

Bijlage 2: Analysecertificaten 















 
 
 
 
 

  
 

Bijlage 3: Toetsingskader streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering 











 
 
 
 
 

  
 

Bijlage 4: Toelichting op streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering 



 
 
 
 
 

  
 

Bijlage 4: Toelichting op streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering 
 
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen streef- en interventiewaarden en hun 
betekenis ingegaan. 
 
De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater 
aan waarboven wèl en waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging. 
Bodems waarin geen streefwaarde-overschrijdingen zijn aangetroffen of waarin de 
gehalten de streefwaarden door natuurlijke oorzaak overschrijden , gelden als 
multifunctioneel. 
 
De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of 
grondwater aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant 
en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd.  
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging, indien de gemiddelde concentratie aan één stof de 
interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of voor het grondwater in 
tenminste 100 m3 bodemvolume. 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van 
de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen 
betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit 
eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of 
niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. 
 
Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de 
interventiewaarden worden overschreden. 
Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het 
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke 
effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) 
waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele 
maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume kan optreden, 
is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
De ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld in een nader onderzoek. 
Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat 
sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In het overheidsbeleid wordt 
als criterium voor het uitvoeren van een nader onderzoek, afhankelijk van de 
omstandigheden, uitgegaan van een concentratie die ligt boven het gemiddelde van de 
interventie- en streefwaarde (T-waarde = (S+I)/2).  
 
De streef- en interventiewaarden van de stoffen in de grond zijn om uiteenlopende 
redenen gedeeltelijk afhankelijk gesteld van de samenstelling van de grond, nl. het 
gehalte lutum (bodemdeeltjes < 2 μm) en/of het gehalte organisch stof (humus). In bijlage 
4 zijn deze streef- en interventiewaarden berekend aan de hand van geanalyseerde of 
geschatte gehalten organisch stof en lutum. 



 
 
 
 
 

  
 

 

Bijlage 5: Veldwerkformulier







 
 
 
 
 

  
 

 
Bijlage 6: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en 

strategieën en betrouwbaarheid/garanties 
 



 
 
 
 
 

  
 

Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Oranjewoud verricht verkennend 
bodemonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op de NEN 5740 
'Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek' (NNI, oktober 1999).  
 
Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Oranjewoud verricht oriënterend 
bodemonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op het 'Protocol voor 
Oriënterend onderzoek' (Sdu Uitgeverij, maart 1994). 
Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Oranjewoud verricht 
waterbodemonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op de NVN 5720 
'Onderzoeksstrategie bij verkennend waterbodemonderzoek' (NNI, maart 2000).  
 
Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Oranjewoud verricht nader 
bodemonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op het Protocol voor het 
Nader onderzoek deel 1' (Sdu Uitgeverij, maart 1994) of op de 'Richtlijn nader onderzoek 
deel 1' (Sdu Uitgeverij, september 1995). 
 
Toepassing grond en asbest 
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het 
kader van het gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter 
grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van 
het verrichte bodemonderzoek niet. Grond is in dat geval een (secundaire) bouwstof.  
Voor toepassing van een bouwstof dient formeel een bouwstoffenonderzoek te worden 
verricht conform het Bouwstoffenbesluit. In een dergelijk onderzoek wordt ingegaan op 
het gebruik en/of de bestemming van de grond (bouwstof). 
 
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem 
geen onderdeel uitmaakt van onderzoek dat door Oranjewoud volgens bovengenoemde 
normen en richtlijnen is uitgevoerd. Als tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte 
materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de conclusies naar 
voren. Overigens wordt opgemerkt dat in de bodem aanwezig puin enig asbest kan 
bevatten. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem dient 
volgens de NEN 5707 ‘Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem’ 
(NNI, april 2003) te worden uitgevoerd. 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

  
 

 Bijlage 6: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek en de toegepaste methoden en 
strategieën 
 
Certificatie/accreditatie 
Ingenieursbureau Oranjewoud is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid 
van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).  
Voor het uitvoeren van veldwerk bij bodemonderzoek is Ingenieursbureau Oranjewoud 
gecertificeerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-
procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Eventuele 
afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn op het veldwerkformulier vermeld dat als 
bijlage bij dit rapport is gevoegd. Hierop staan tevens de namen en parafen van de 
veldmedewerkers die het onderzoek hebben uitgevoerd.  
 
De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne 
auditors en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. 
 
De onderzochte locatie is niet in eigendom van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. of 
gerelateerde zusterbedrijven. 
 
De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat 
Oranjewoud verrichten door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze 
accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde 
procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid 
hebben.  
 
Betrouwbaarheid/garanties 
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs 
bemonsteren van al dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Ingenieursbureau 
Oranjewoud B.V. conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving handelt, is 
het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten 
aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een 
bodemonderzoek. 
 
Het vorenstaande betekent dat Oranjewoud op voorhand geen aansprakelijkheid 
accepteert ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding 
van het door Oranjewoud uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval 
adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw aanspreekpunt binnen Oranjewoud. 
 
In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek 
geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van 
historische informatie is Oranjewoud wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor 
Oranjewoud niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde 
historische informatie. 
 
Normen en richtlijnen 
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de VKB-protocollen 2001 en 2002 en 
eventuele aanvullende NPR/NEN-normen. Deze protocollen en richtlijnen zijn opgenomen 
en uitgewerkt in het ‘Handboek Veldwerk Bodem’ van Oranjewoud. 
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1 Inleiding  

In opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. is door Ingenieursbureau 
Oranjewoud B.V. in mei 2008 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse 
van de NAM-locatie Barendrecht-Ziedewij 1 te Barendrecht. 
 
Aanleiding  
De aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek vormt de voorgenomen 
bouwwerkzaamheden op de locatie. In verband met de op te stellen MER is een nulsituatie 
bepaling noodzakelijk. Verder is voorafgaand aan de werkzaamheden behoefte aan 
inzicht in de kwaliteit van o.a. de bodem om vertraging tijdens de bouw te voorkomen. Het 
verrichten van bodemonderzoek is tevens een voorschrift uit de bouwverordening en de 
resultaten van het bodemonderzoek zijn onderdeel van de te overleggen informatie voor 
de MER en eventuele bouwaanvraag voor de te bouwen opstallen.  
 
Doel van het onderzoek 
Verkennend bodemonderzoek (vaststellen nulsituatie) 
- het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de 

nieuw te bouwen opstallen; 
- het vaststellen van de bodemopbouw om inzicht te verkrijgen in de 

verwerkingsmogelijkheden van de mogelijk vrijkomende grond. 
Verhardingsonderzoek 
- het indicatief vaststellen van de kwaliteit (teerhoudendheid) van de aanwezige 

asfaltverhardingen; 
- het indicatief  vaststellen van de aanwezigheid en de kwaliteit van eventueel 

onderliggende funderingslagen. 
 
Onderzoeksstrategie en kwaliteit 
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740 
(Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 1999), waarbij de 
onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV) is gehanteerd. 
 
Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en 
betrouwbaarheid/garanties van het onderzoek wordt verwezen naar de bijlagen 6 en 7. 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de 
resultaten van het onderzoek beschreven. 
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2 Terreininformatie en onderzoeksopzet 

2.1 Vooronderzoek 

Bij toepassing van de NEN 5740 wordt een hypothese gesteld over de aan-/ afwezigheid, 
de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve hiervan 
is een vooronderzoek uitgevoerd op basis van het verminderde basisniveau van de NVN 
5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader 
onderzoek, NNI, oktober 1999).  
In dit kader is over de locatie informatie verzameld bij de opdrachtgever en de gemeente. 
Bij de gemeente is nagegaan of er in de gemeentelijke archieven sprake is van relevante 
bijzonderheden over de onderzoekslocatie. 
 

2.2 Terreininformatie 

Locatiegegevens 
De onderzoekslocatie is gelegen zuidoostzijde van Barendrecht. De onderzoekslocatie 
betreft de NAM-locatie Barendrecht-Ziedewij. Ter plaatse van de NAM-locatie worden aan 
de zuidwestkant van het puttenveld nieuwe installatieonderdelen gebouwd ten behoeve 
van het project "Ondergrondse opslag van CO2.  Er worden onder andere een nieuw 
compressorgebouw, een nieuw trafogebouw en koelerbanken gebouwd.  
 
De onderzoekslocatie is weergegeven op de situatieschets 184564-S1. 
 
Historische informatie 
De locatie is in 1997 door de NAM in gebruik genomen voor gaswinning- en behandeling. 
Daarvoor had de locatie een agrarische bestemming. Er zijn geen indicaties dat in de 
periode voor 1997 bodemverdachte activiteiten hebben plaatsgevonden. Op 
bodemloket.nl is aangegeven dat er sprake is van een demping. Een voormalige 
perceelsloot is van noord naar zuid gedempt. Deze demping bevindt zich ter hoogte van 
de bovengrondse leidingen die van noord naar zuid vanaf de putten naar het 
installatieterrein lopen. Dit ligt net buiten het onderzoeksgebied aan de oostkant van het 
te onderzoeken terrein. NAM heeft op de locatie een aantal bodemonderzoeken 
uitgevoerd, ook op en nabij de locatie waar de nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn gepland. 
Hierbij zijn geen verontreinigingen van betekenis aangetoond. Tevens wordt jaarlijks een 
monitoring uitgevoerd waarbij de kwaliteit van het grondwater wordt gemeten. Uit de 
resultaten van de monitoring blijkt dat het grondwater aan de zuidkant van het 
onderzoeksgebied licht verontreinigd is met xylenen. Van een verontreiniging van 
betekenis is geen sprake. Op de rest van het terrein zijn geen verontreinigingen van 
betekenis aangetoond en binnen het werkgebied waar de nieuwe onderdelen zijn gepland 
zijn geen verontreinigingen vastgesteld. 
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2.3 Hypothese en onderzoeksopzet 

De beschikbare verzamelde informatie geeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
(voormalige) bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein. Ook wordt niet 
verwacht dat de activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het 
onderzoeksterrein negatief hebben beïnvloed. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN-5740. Op basis van de beschikbare 
gegevens is voor de onderzoekslocatie de hypothese ‘onverdachte locatie’ gesteld, 
waarbij de strategie voor een kleinschalige onverdachte locatie is aangehouden. Als 
aanvulling op de onderzoeksstrategie zijn de boringen tot grotere diepte doorgezet. De 
boringen die normaliter tot 0,5  m- mv worden uitgevoerd zijn in dit onderzoek doorgezet 
tot 2,0 m -mv omdat de toekomstige installaties/bouwputten dieper komen te liggen dan 
0,5 m -mv.  
 
 
 



 
 
 
 

 projectnr. 14207-184564 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 juni 2008, revisie 00  Verkennend bodemonderzoek NAM-locatie Barendrecht-Ziedewij 1 
 20080613-184564-rap-BRTZ1 te Barendrecht 

 

 blad 5 van 12 Milieu & Veiligheid 
  

 

3 Verrichte werkzaamheden 

3.1 Veldwerkzaamheden en chemische analyses 

In tabel 3.1 zijn de veldwerkzaamheden en het verrichte laboratoriumonderzoek 
weergegeven. De veldwerkzaamheden zijn verricht in mei 2008.  
 

Tabel 3.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden en chemische analyses 
Veldwerkzaamheden Chemische analyses * (deel)locatie 

Boringnummers 
(diepte in m –mv) 

Peilbuisnummers 
(diepte in m –mv) 

Analyses grond Analyses grondwater 

BRTZ 1 OR9010 (1,8) 
OR9014, OR9018 t/m OR9021 (2,0) 
OR9015, OR9016 (2,1) 
OR9011, OR9012, OR9017 (2,2) 
 

OR9013 (3,0) 3x standaardpakket grond 
2x PAK in asfalt 
1x AP04 
samenstellingsonderzoek
+ uitloging 
 

1x standaardpakket 
grondwaterpakket 

*Standaardpakket bodem-nieuw: AS3000 voorbehandeling, zware metalen (barium, cadmium, cobalt, koper, 
kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), PAK 10 VROM, minerale olie (GC) en PCB (7 st), inclusief het percentage 
aan humus en lutum; 
Standaardpakket grondwater-nieuw: AS3000 voorbehandeling, zware metalen (barium, cadmium, cobalt, 
koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), vluchtige aromaten en naftaleen (BTEXN), styreen, vluchtige 
gehalogeneerde koolwaterstoffen (16 st), bromoform en minerale olie (GC). 

 
Tijdens de terreininspectie binnen het onderzoeksgebied en bij het uitvoeren van de 
boringen is eveneens aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen op het maaiveld of in het opgeboorde materiaal. 
 
De analyses van het grond- en grondwater onderzoek en het asfaltonderzoek zijn 
uitgevoerd door het door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde laboratorium van 
ACMAA B.V. te Hengelo. De grond- en grondwateranalyses zijn conform het 
Accreditatieschema(AS)3000 uitgevoerd. 
De analyses ten behoeve van het onderzoek naar de funderingslaag zijn uitgevoerd door 
het laboratorium van Alcontrol Laboratories te Hoogvliet. 
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op situatietekening 184564-S1. 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen  

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende 
veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
Het maaiveld op de onderzoekslocatie is verhard met asfalt (circa 15 cm). Onder de 
asfaltverharding is een Repac funderingslaag aanwezig (25 tot 60 cm). Vervolgens wordt 
tot circa 1, 2 m -mv zwak siltig, matig fijn zand aangetroffen. Tot de maximaal geboorde 
diepte van 3,0 m -mv wordt zwak tot sterk siltige of zandige klei aangetroffen.  
In boring OR9010 en OR9017 ontbreekt de kleilaag en bestaat de bodem tot de maximaal 
geboorde diepte uit zeer fijn tot matig fijn zand. 
 
Zintuiglijk zijn er geen bijzonderheden aangetroffen die duiden op het eventueel 
voorkomen van een bodemverontreiniging. Tijdens de terreininspectie en bij het uitvoeren 
van de boringen zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
 

4.2 Analyseresultaten 

4.2.1 Toetsingskader 

De analyseresultaten van de onderzochte monsters zijn weergegeven in bijlage 2 
(analysecertificaten). 
 
De resultaten zijn conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de streef- en 
interventiewaarden uit de circulaire 'Streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering' van 4 februari 2000. De streef- en interventiewaarden, die voor de grond 
afhankelijk zijn van het humus- en lutumgehalte, zijn opgenomen in bijlage 3. Een 
toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 4. 
 
In de tekst zal de term 'licht verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de 
streefwaarden en lager dan de tussenwaarden. De term 'matig verhoogd' wordt gebruikt 
bij gehalten hoger dan de tussenwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 
'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger dan de interventiewaarden. 
Bij de interpretatie van de analyseresultaten is in de onderstaande tabellen de volgende 
aanduiding aangehouden: 
- : waarden lager dan of gelijk aan de streefwaarde 
* : waarde boven de streefwaarde 
** : waarde boven de tussenwaarde 
*** : waarde boven de interventiewaarde 
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4.2.2 Grond 

De analyseresultaten van de grond met de toetsingsgegevens zijn weergegeven in tabel 
4.1.  
Tabel 4.1: Analyseresultaten grondmonsters in mg/kg d.s. met toetsingsgegevens 
Monstercode MM 2  MM 3  MM 4  
Diepte (m -mv) 0,4-1,2  0,45-1,2  0,9-1,6  
Boringnummers OR9010 t/m OR9014,  

OR9021 
OR9015 t/m OR9019 OR9011, OR9012,  

OR9015, OR9016,  
OR9020 

Bijzonderheden -  -  -  
       
Droge stof (gew.-%) 88.1  88.1  79.6  
Organische stof (% d.s.) <0.5  <0.5  0.6  
Lutum (% d.s.) 2.2  1.4  12.7  
       
Metalen       
Barium 19 - 11 - 33 - 
Cadmium <0.4 - <0.4 - <0.4 - 
Cobalt 12 * 3.4 * 5.3 - 
Koper 5.4 - <5.0 - 6.5 - 
Kwik <0.2 - <0.2 - <0.2 - 
Lood 6.0 - <5.0 - 8.6 - 
Molybdeen <3.0 - <3.0 - <3.0 - 
Nikkel 7.7 - 5.2 - 11 - 
Zink 17 - 11 - 25 - 
       
Minerale olie (C10-C40) <50 - <50 - <50 - 
       
PCB's (μg/kg) 46 * <7 - <7 - 
       
PAK 10 VROM 0.84 - 0.28 - <0.28 - 

 
Uit de analyseresultaten blijkt dat maximaal licht verhoogde gehalten in de grond zijn 
aangetoond. De gehalten overschrijden de streefwaarden. De gehalten van de overige 
onderzochte parameters zijn kleiner dan de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 



 
 
 
 

 projectnr. 14207-184564 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 juni 2008, revisie 00  Verkennend bodemonderzoek NAM-locatie Barendrecht-Ziedewij 1 
 20080613-184564-rap-BRTZ1 te Barendrecht 

 

 blad 8 van 12 Milieu & Veiligheid 
  

 

4.2.3 Grondwater 

De analyseresultaten van het grondwater met de toetsingsgegevens zijn weergegeven in 
tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2: Analyseresultaten grondwatermonsters in μg/l met toetsingsgegevens 

 

 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater maximaal licht verhoogde gehalten 
zijn aangetoond. De gehalten overschrijden de streefwaarden. Het elektrisch 
geleidingsvermogen (EC) en de zuurgraad (pH) zijn niet afwijkend ten opzichte van een 
normale situatie.  

Peilbuisnummer  OR9013  
Filterstelling (m -mv) 2,0-3,0  
   
Grondwaterstand (m –mv) 1,40  
pH 6,5  
EC (μS/cm) 340  
   
Metalen   
Barium 70 * 
Cadmium <0.3 - 
Cobalt 3.1 - 
Koper <5.0 - 
Kwik <0.05 - 
Lood <5 - 
Molybdeen <5.0 - 
Nikkel <5 - 
Zink <10 - 
   
Vluchtige aromaten   
Benzeen <0.20 - 
Tolueen <0.20 - 
Ethylbenzeen <0.20 - 
Totaal xylenen 0.32 * 
Styreen <0.20  
Naftaleen <0.20 - 
   
Minerale olie (C10-C40) <50 - 
   
Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen   
Vinylchloride <0.10 - 
1,1-dichlooretheen <0.10  
Dichloormethaan <0.50 - 
trans-1,2 dichlooretheen <0.50  
1,1-Dichloorethaan <0.50 - 
cis-1,2 dichlooretheen <0.50 - 
Trichloormethaan <0.10 - 
1,1,1-Trichloorethaan <0.10 - 
Tetrachloormethaan <0.10 - 
1,2-Dichloorethaan <0.10 - 
1,1-Dichloorpropaan <0.10  
Trichlooretheen <0.10 - 
1,2-Dichloorpropaan <0.10 - 
1,1,2-Trichloorethaan <0.10 - 
Tetrachlooretheen <0.10 - 
1,3-Dichloorpropaan <0.10  
Tribroommethaan <0.50  
Tot.cis-trans-etheen <1.0 - 
Som Dichloorpropanen <0.30  
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4.2.4 Asfalt 

De onderzoekslocatie is verhard met asfalt. In bijlage 1 zijn de profielbeschrijving van de 
boringen opgenomen. Hierin staat ook de asfaltdiktes vermeld. De asfaltdiktes variëren 
van 14 cm tot 19 cm. Ten behoeve van het laboratoriumonderzoek zijn twee 
representatieve van de geboorde asfaltkernen naar het laboratorium verzonden voor het 
bepalen van het PAK gehalte volgens de HPLC-analyse.  
 
De analyseresultaten zijn opgenomen in tabel 4.3. Uit de resultaten hiervan blijkt dat de 
onderzochte asfaltkernen een gehalte aan PAK kleiner dan 50 mg/kg d.s. bevatten. Deze 
lagen in de asfaltconstructie zijn niet-teerhoudend. Het analysecertificaat is eveneens 
opgenomen in bijlage 2. 
 
Tabel 4.3: Analyseresultaten asfalt 

Boringnummer OR9016  OR9021  
Dikte asfalt (m -mv) 0,0-0,16  0,0-0,15  
     
Droge stof (gew.-%) 97.5  98.7  
     
PAK 10 VROM <16  <19  

 

4.2.5 Funderingsonderzoek  

Onder de asfaltverharding is een funderingslaag van Repac aanwezig. De dikte van deze 
laag varieert van aanwezig (25 tot 60 cm). Voor laboratoriumonderzoek is 1 mengmonster 
van het funderingsmateriaal samengesteld (MM 1A). Dit monster is ingezet voor een 
samenstellings- en uitloogonderzoek. Het onderzoek in het laboratorium heeft bestaan uit 
de volgende onderdelen: 
monstervoorbehandeling: 
- het gehele monster breken tot < 4 mm; 
- een droge stofmeting; 
- cryogeen malen; 
samenstellingsonderzoek op de parameters: 
- minerale olie; 
- PAK-10; 
- EOX; 
uitloogonderzoek op basis van enkelvoudige schudproef (L/S = 20): 
- 15 zware metalen (As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Se, Sb, Sn, V en Zn); 
- anionen (bromide, chloride, fluoride en sulfaat). 
 
Toetsingskader funderingslagen onderzoek 
De gemeten gehalten zijn getoetst aan het Bouwstoffenbesluit (Samenstellingswaarden, 
anders dan grond en de immissiewaarden) en de “Tijdelijke Vrijstellingsregeling 
Bouwstoffenbesluit 2004”. Opgemerkt dient te worden dat de conclusies die hieruit 
getrokken worden indicatief zijn. Voor een definitieve conclusie dient een onderzoek te 
worden uitgevoerd conform het Bouwstoffenbesluit (analyses conform AP-04). 
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Kwaliteit van de funderingslagen 
Bij het toetsen van de gegevens dient rekening te worden gehouden met de zogeheten 
zekerheidsfactor (zf) zoals opgenomen in het Gebruikersprotocol Schone Grond en 
Bouwstoffen. De zf is een factor waarmee de analyseresultaten vermenigvuldigd worden 
ten behoeve van een correctie voor de meetfout of de variatiecoëfficiënt. De waarde van 
genoemde zekerheidsfactor is afhankelijk van het aantal genomen grepen, het aantal 
geanalyseerde monsters en de totale variatiecoëfficiënt. De analyses zijn geïnterpreteerd 
met een zekerheidsfactor van 1,37. De zekerheidsfactor van 1,37 is de hoogste 
zekerheidsfactor (1,37) bij een variatiecoëfficiënt van 65%. Deze zekerheidsfactor is 
gerechtvaardigd vanwege het feit dat de monstername niet conform het 
Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd. 
 
Op basis van de indicatieve toetsing aan het Bouwstoffenbesluit blijkt dat de 
funderingslaag toepasbaar zijn als categorie 1 bouwstof. Er geldt geen maximale 
toepassingshoogte. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 2. De resultaten van 
de indicatieve toetsing aan het Bouwstoffenbesluit zijn opgenomen in bijlage 5.  
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5 Conclusies 

In het uitgevoerde bodemonderzoek is overeenkomstig de NEN 5740 de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. 
Hiermee is de nulsituatie bepaald. 
 
Zintuiglijk 
Zintuiglijk zijn er geen bijzonderheden aangetroffen die duiden op het eventueel 
voorkomen van een bodemverontreiniging. Tijdens de terreininspectie en bij het uitvoeren 
van de boringen zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
 
Grond 
Uit de analyseresultaten blijkt dat maximaal licht verhoogde gehalten in de grond zijn 
aangetoond. De gehalten overschrijden de streefwaarden. De gehalten van de overige 
onderzochte parameters zijn kleiner dan de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
Grondwater 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater maximaal licht verhoogde gehalten 
zijn aangetoond. De gehalten overschrijden de streefwaarden. 
 
Asfalt 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de onderzochte asfaltkernen een gehalte aan PAK 
kleiner dan 50 mg/kg d.s. bevatten. Deze lagen in de asfaltconstructie worden daarmee 
geclassificeerd als niet-teerhoudend en het asfalt komt in aanmerking voor hergebruik.  
 
Funderingslaag  
Op basis van de indicatieve toetsing aan het Bouwstoffenbesluit blijkt dat de 
funderingslaag toepasbaar zijn als categorie 1 bouwstof. Er geldt geen maximale 
toepassingshoogte. 
 
Conclusies en aanbevelingen 
De vooraf opgestelde hypothese ‘onverdachte locatie’ wordt formeel gesproken 
verworpen, vanwege de licht verhoogde gehalten in de grond en in het grondwater. De 
onderzoeksresultaten geven echter geen aanleiding tot het uitvoeren van 
vervolgonderzoek of sanerende maatregelen, omdat de gemeten concentraties kleiner 
zijn dan de tussen- en interventiewaarden. Op basis van de onderzoeksresultaten worden 
er geen risico's verwacht voor de mens en/of het milieu. De onderzoeksresultaten 
vormen, ons inziens, milieuhygiënische gezien geen belemmering voor het gebruik van de 
locatie en de geplande nieuwbouwwerkzaamheden. 
 
Indien grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de 
resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. Een en ander is afhankelijk 
van de eisen van de acceptant of het bevoegd gezag. Om te bepalen of de grond buiten de 
locatie kan worden hergebruikt, kan om een onderzoek conform het Bouwstoffenbesluit 
worden verzocht.  
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Het onderzoek is gerelateerd aan de NEN 5740. Onderzoek naar asbest in de bodem 
vormt geen onderdeel van deze norm. Wel wordt opgemerkt dat in en op de bodem 
zintuiglijk geen asbestverdachte materialen zijn aangetroffen. Een verder inzicht omtrent 
de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem kan desgewenst middels een onderzoek 
conform de NEN 5707 of NEN 5897 worden verkregen. 
 
Tot slot wordt opgemerkt dat voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het 
vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en de analyseresultaten van dit onderzoek. 
Onderhavig onderzoek schetst hiermee een algemeen beeld van de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem. Bij het uitvoeren van eventueel grondverzet dient men dan ook 
alert te zijn op mogelijk plaatselijk voorkomende (zintuiglijke) afwijkingen. 
 
 
 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Heerenveen, juni 2008



 
 
 
 
 

  
 

Bijlage 1: Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen 









 
 
 
 
 

  
 

Bijlage 2: Analysecertificaten 





























 
 
 
 
 

  
 

Bijlage 3: Toetsingskader streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering 











 
 
 
 
 

  
 

Bijlage 4: Toelichting op streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering 



 
 
 
 
 

  
 

Bijlage 4: Toelichting op streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering 
 
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen streef- en interventiewaarden en hun 
betekenis ingegaan. 
 
De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater 
aan waarboven wèl en waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging. 
Bodems waarin geen streefwaarde-overschrijdingen zijn aangetroffen of waarin de 
gehalten de streefwaarden door natuurlijke oorzaak overschrijden , gelden als 
multifunctioneel. 
 
De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of 
grondwater aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant 
en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd.  
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging, indien de gemiddelde concentratie aan één stof de 
interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of voor het grondwater in 
tenminste 100 m3 bodemvolume. 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van 
de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen 
betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit 
eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of 
niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. 
 
Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de 
interventiewaarden worden overschreden. 
Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het 
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke 
effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) 
waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele 
maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume kan optreden, 
is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
De ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld in een nader onderzoek. 
Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat 
sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In het overheidsbeleid wordt 
als criterium voor het uitvoeren van een nader onderzoek, afhankelijk van de 
omstandigheden, uitgegaan van een concentratie die ligt boven het gemiddelde van de 
interventie- en streefwaarde (T-waarde = (S+I)/2).  
 
De streef- en interventiewaarden van de stoffen in de grond zijn om uiteenlopende 
redenen gedeeltelijk afhankelijk gesteld van de samenstelling van de grond, nl. het 
gehalte lutum (bodemdeeltjes < 2 μm) en/of het gehalte organisch stof (humus). In bijlage 
4 zijn deze streef- en interventiewaarden berekend aan de hand van geanalyseerde of 
geschatte gehalten organisch stof en lutum. 



 
 
 
 
 

  
 

Bijlage 5: Indicatieve toetsing Bouwstoffenbesluit 
 







 
 
 
 
 

  
 

 

Bijlage 6: Veldwerkformulier







 
 
 
 
 

  
 

 
Bijlage 7: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en 

strategieën en betrouwbaarheid/garanties 
 



 
 
 
 
 

  
 

 Bijlage 7 : Kwaliteitsaspecten van het onderzoek en de toegepaste methoden en 
strategieën 
 
Certificatie/accreditatie 
Ingenieursbureau Oranjewoud is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid 
van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).  
Voor het uitvoeren van veldwerk bij bodemonderzoek is Ingenieursbureau Oranjewoud 
gecertificeerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-
procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Eventuele 
afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn op het veldwerkformulier vermeld dat als 
bijlage bij dit rapport is gevoegd. Hierop staan tevens de namen en parafen van de 
veldmedewerkers die het onderzoek hebben uitgevoerd.  
 
De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne 
auditors en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. 
 
De onderzochte locatie is niet in eigendom van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. of 
gerelateerde zusterbedrijven. 
 
De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat 
Oranjewoud verrichten door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze 
accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde 
procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid 
hebben.  
 
Betrouwbaarheid/garanties 
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs 
bemonsteren van al dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Ingenieursbureau 
Oranjewoud B.V. conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving handelt, is 
het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten 
aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een 
bodemonderzoek. 
 
Het vorenstaande betekent dat Oranjewoud op voorhand geen aansprakelijkheid 
accepteert ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding 
van het door Oranjewoud uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval 
adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw aanspreekpunt binnen Oranjewoud. 
 
In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek 
geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van 
historische informatie is Oranjewoud wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor 
Oranjewoud niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde 
historische informatie. 
 
Normen en richtlijnen 
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de VKB-protocollen 2001 en 2002 en 
eventuele aanvullende NPR/NEN-normen. Deze protocollen en richtlijnen zijn opgenomen 
en uitgewerkt in het ‘Handboek Veldwerk Bodem’ van Oranjewoud. 
 



 
 
 
 
 

  
 

Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Oranjewoud verricht verkennend 
bodemonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op de NEN 5740 
'Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek' (NNI, oktober 1999).  
 
Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Oranjewoud verricht oriënterend 
bodemonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op het 'Protocol voor 
Oriënterend onderzoek' (Sdu Uitgeverij, maart 1994). 
Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Oranjewoud verricht 
waterbodemonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op de NVN 5720 
'Onderzoeksstrategie bij verkennend waterbodemonderzoek' (NNI, maart 2000).  
 
Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Oranjewoud verricht nader 
bodemonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op het Protocol voor het 
Nader onderzoek deel 1' (Sdu Uitgeverij, maart 1994) of op de 'Richtlijn nader onderzoek 
deel 1' (Sdu Uitgeverij, september 1995). 
 
Toepassing grond en asbest 
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het 
kader van het gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter 
grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van 
het verrichte bodemonderzoek niet. Grond is in dat geval een (secundaire) bouwstof.  
Voor toepassing van een bouwstof dient formeel een bouwstoffenonderzoek te worden 
verricht conform het Bouwstoffenbesluit. In een dergelijk onderzoek wordt ingegaan op 
het gebruik en/of de bestemming van de grond (bouwstof). 
 
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem 
geen onderdeel uitmaakt van onderzoek dat door Oranjewoud volgens bovengenoemde 
normen en richtlijnen is uitgevoerd. Als tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte 
materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de conclusies naar 
voren. Overigens wordt opgemerkt dat in de bodem aanwezig puin enig asbest kan 
bevatten. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem dient 
volgens de NEN 5707 ‘Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem’ 
(NNI, april 2003) te worden uitgevoerd. 
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