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Samenvatting 

Projectgegevens 

locatienaam : Lage Weide 

adres : Charloisse Lagedijk – Krabbendijkestraat te 

Rotterdam 

wijk : Charloisse 

oppervlakte locatie : circa 6.100 m2 

opdrachtgever : Stadsontwikkeling 

contactpersoon opdrachtgever : M. Duimelaar 

kenmerk opdrachtgever : 100018715 

registratienummer adviesbureau BRL SIKB 2000 : K25152 

accreditatienummer laboratorium AS SIKB 3000 : L086 (Omegam) 
 

Aanleiding 
Het milieuhygiënisch bodemonderzoek wordt uitgevoerd vanwege de voormalige situering van 

een tijdelijke opslagplaats van kunstgrasmatten (met rubbergranulaatkorrels) op het maaiveld 

in relatie tot de bestemmingsverandering (naar wonen met tuin) en herinrichting (realisatie van een 

zorginstelling met boomgaard) van de Lage Weide. 

 

Doel 
Doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische 

bodemkwaliteit van de toplaag (vanaf maaiveld tot 0,20 m-mv) en het grondwater op de locatie om te 

bepalen of de bodemkwaliteit belemmeringen oplevert voor de voorgenomen herinrichting / 

bestemmingsverandering. 

 

Conclusie 

Bodemkwaliteit 

Uit het onderzoek blijkt dat de grond van 0 tot 0,20 m-mv ten hoogste licht verontreinigd is met kwik, 

minerale olie en PAK. Het freatisch grondwater is licht verontreinigd met arseen, barium en nikkel. 

 

De tijdelijke opslag van kunstgrasmatten (met rubbergranulaatkorrels) heeft derhalve geen negatieve 

invloed gehad op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater ter plaatse van 

onderhavige onderzoekslocatie.  

 

Bodemloodkwaliteit  

Gezien het toekomstige gevoelig bodemgebruik (boomgaard) geldt dat op basis van onderhavig 

onderzoek de bodemloodkwaliteit is beoordeeld als voldoende (lood <90 mg/kg ds).  

 

Geschiktheid bodem 

De milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de voorgenomen herinrichting / 

bestemmingsverandering. 
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Hergebruik van grond 

Toetsing aan het generieke beleid wijst uit dat de bovengrond (tot 0,20 m-mv) over het algemeen 

indicatief voldoet aan de generieke achtergrondwaarde (vrij toepasbaar), plaatselijk voldoet aan de 

generieke kwaliteitsklasse Industrie. Toetsing aan het gebiedsspecifieke beleid wijst uit dat de 

bovengrond (tot 0,20 m-mv) over het algemeen indicatief voldoet aan de gebiedsspecifieke kwaliteit 

natuur en plaatselijk voldoet aan de gebiedsspecifieke kwaliteit landbouw. Indien grond wordt 

afgevoerd van de locatie, bestaan er op basis van het voorliggende onderzoek naar verwachting 

mogelijkheden voor hergebruik.  

 
Veiligheid bij grondwerkzaamheden 

Voor onderhavige onderzoekslocatie geldt dat voor grond (toplaag) en grondwater éénzelfde 

(indicatieve) veiligheidsklasse van toepassing is: Geen veiligheidsklasse. 

 

Aanbevelingen 

Hergebruik van grond 

Gelet op het indicatieve karakter van de toetsingsresultaten wordt aanbevolen de definitieve 

hergebruikmogelijkheden te bepalen in overleg met de Grond- en ReststoffenBank van het 

Ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam. Een partijkeuring kan noodzakelijk zijn om de 

definitieve hergebruikmogelijkheden te bepalen. 

 

Veiligheid bij grondwerkzaamheden 

Indien werkzaamheden worden verricht, waarbij grond wordt verplaatst of afgevoerd, moet rekening 

worden gehouden met een pakket aan maatregelen om veilig te kunnen werken. De definitieve 

veiligheidsklasse wordt onder verantwoordelijkheid van de aannemer conform CROW-publicatie 400 

[lit. 18] vastgesteld.  
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1 Inleiding 

1.1 Onderzoekskader 

Het verkennend bodemonderzoek ter plaatse van Charloisse Lagedijk – Krabbendijkestraat te 

Rotterdam is uitgevoerd door het Ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam in opdracht van 

Stadsontwikkeling. De aanleiding voor het onderzoek is de voormalige situering van een tijdelijke 

opslagplaats van kunstgrasmatten (met rubbergranulaatkorrels) op het maaiveld in relatie tot de 

bestemmingsverandering (naar wonen met tuin) en herinrichting (realisatie van een zorginstelling 

met boomgaard) van de Lage Weide. 

 

Doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische 

bodemkwaliteit van de toplaag (vanaf maaiveld tot 0,20 m-mv) en het grondwater op de locatie om te 

bepalen of de bodemkwaliteit belemmeringen oplevert voor de voorgenomen herinrichting / 

bestemmingsverandering. 

 

Dit onderzoek is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Voor meer informatie over de 

kwaliteit van dit rapport wordt verwezen naar bijlage 9. 

 

 

1.2 Beoordelingskader 

Bodemkwaliteit (Wet bodembescherming) 

Het beoordelen van de verontreinigingssituatie wordt geregeld in de Wet bodembescherming [lit. 1] 

en de Circulaire bodemsanering [lit. 2]. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de achtergrond-

waarden uit bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit [lit. 4], de streef- en interventiewaarden uit 

bijlage 1 van de Circulaire bodemsanering en zo nodig de gezondheidskundige risicowaarden van de 

GGD Rotterdam-Rijnmond [lit. 10]. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de volgende 

terminologie gebruikt: 

 

niet verontreinigd gehalte (grond) of concentratie (grondwater) kleiner dan of gelijk aan de 

achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater); 

licht verontreinigd gehalte (grond) of concentratie (grondwater) groter dan de 

achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater), kleiner dan of gelijk 

aan de tussenwaarde (index ≤ 0,5 ); 

matig verontreinigd gehalte (grond) of concentratie (grondwater) groter dan tussenwaarde, 

kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (0,5 < index ≤ 1);  

sterk verontreinigd gehalte (grond) of concentratie (grondwater) groter dan de interventiewaarde 

(index > 1); 

index (gestandaardiseerde meetwaarde – achtergrondwaarde of streefwaarde) /  

(interventiewaarde – achtergrondwaarde of streefwaarde). 

 

Bodemloodkwaliteit (GGD-IGOR advies) 

Loodtoetsingen vinden alleen plaats indien er sprake is van (huidig of toekomstig) gebruik als wonen 

met tuin, gewasteelt (grote moestuinen) en speelplaatsen. Bij het beoordelen van de actuele 

gezondheidsrisico’s wordt door het bevoegde gezag in Rotterdam rekening gehouden met het GGD 
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advies Lood in bodem en gezondheid [lit. 8], de bijbehorende toelichting [lit. 9] en de hieruit 

vloeiende gezondheidskundige advieswaarden in het toetsingskader van de GGD [lit. 10]. De 

beoordeling van humane risico’s door lood in de bodem ter plaatse van locaties waar kinderen 

spelen, wonen met tuin en grote moestuinen (gewasteelt > circa 200 m2) vindt plaats aan de hand 

van de (ongecorrigeerde) gezondheidskundige advieswaarden en zijn afhankelijk van het 

gebruikstype op locatie. 

 

Hergebruik van grond (Besluit bodemkwaliteit) 

Het beoordelen van de hergebruiksmogelijkheden van grond wordt geregeld in het Besluit en de 

Regeling bodemkwaliteit [lit. 3 en 4]. Het beoordelingskader voor de toepassing van grond is sche-

matisch opgenomen in bijlage 6. De generieke (landelijke) beoordeling vindt plaats aan de hand van 

de achtergrondwaarden en de maximale waarden voor de kwaliteitsklassen wonen en industrie uit 

bijlage B van Regeling bodemkwaliteit. De gebiedsspecifieke beoordeling vindt plaats aan de hand 

van de normen voor de kwaliteit natuur, kwaliteit landbouw, kwaliteit wonen en kwaliteit industrie uit 

de Nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam 2013 [lit. 7]. 

 

Veiligheid bij grondwerkzaamheden (Arbeidsomstandighedenwet) 

Indien werkzaamheden worden verricht, waarbij grond wordt verplaatst of afgevoerd, moet rekening 

worden gehouden met een pakket aan maatregelen om veilig te kunnen werken. Het benodigde 

pakket van maatregelen is afhankelijk van de veiligheidsklasse en het type werkzaamheden. De 

voorlopige veiligheidsklasse wordt bepaald aan de hand van analyseresultaten in relatie tot de 

normen die zijn opgenomen in de CROW-publicatie 400 [lit. 18]. 

 

 

1.3 Onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie en regionale ligging zijn weergegeven op de tekening in bijlage 1. De 

oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 6.100 m2. 

 

De volgende toekomstige adressen vallen binnen onderhavige onderzoekslocatie: 

- Ruud Kuijperstraat 5; 

- Loek Elfferichweg 11; 

- Loek Elfferichweg 16. 

 

Momenteel vinden bouwwerkzaamheden plaats ten behoeve van de realisatie van het toekomstige 

gebruik van de locatie als zorginstelling met boomgaard. 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 

Voorafgaand aan het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de locatie is een 

vooronderzoek conform de NEN 5707 [lit. 11] en NEN 5725 [lit. 12] uitgevoerd. Op basis van de 

resultaten is een hypothese en een onderzoeksstrategie conform de NEN 5707 en NEN 5740 

opgesteld.  

 

 

2.2 Samenvatting vooronderzoek 

Onderhavig (historisch) vooronderzoek betreft een actualisatie van en een aanvulling op eerder 

verricht verkennend bodemonderzoek “Verkennend bodemonderzoek Krabbendijkestraat ter hoogte 

van 501 (Lage Weide) te Rotterdam” van 4 december 2015 met nummer 2015-0207, opgesteld door 

het Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam. Het historisch onderzoek uit 2015 is opgenomen in 

bijlage 2. 

 

De locatie was voorheen in gebruik als sportpark (De Lage Weide). 

 

Uit bovengenoemd verkennend onderzoek blijkt onder andere dat plaatselijk in de kleihoudende 

grond van circa 0,3 tot circa 0,9 m-mv een sterke verontreiniging met cadmium, koper, lood en zink is 

aangetoond en samenhangt met antropogene bijmengingen (koolas en puin). Uit de kartering blijkt 

dat geen sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Binnen de locatie is de bodem 

overwegend licht tot incidenteel matig verontreinigd (met zware metalen) en is het freatisch 

grondwater ten hoogste licht verontreinigd (met zware metalen). De verontreinigingssituatie vormt 

geen belemmering voor de voorgenomen werkzaamheden en herinrichting. 

 

Na 2015 hebben zich voorafgaand aan de bouw- en sloopwerkzaamheden geen potentiële 

bodembedreigende activiteiten (anders dan de tijdelijke opslag van rubbergranulaat korrels 

houdende kunstgrasmatten op het maaiveld) voorgedaan. 

 

  

2.3 Hypothese 

Bodemkwaliteit 

De verwachte bodemkwaliteit ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie is overwegend ten 

hoogste licht verontreinigd en plaatselijk kan sprake zijn van matige tot sterke verontreinigingen met 

zware metalen en/of minerale olie. 

 

Op basis van de resultaten uit het (historisch) vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie als 

‘verdacht’ beschouwd voor stoffen uit het Rijnmond-grond(water)pakket in grond en grondwater. 

 

Op basis van het voormalig bodemgebruik en eerder verricht verkennend bodemonderzoek wordt de 

locatie als ‘onverdacht’ beschouwd voor de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de 

bodem. 
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2.4 Onderzoeksstrategie 

Bodemkwaliteit 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de strategie VED-HE-NL zoals omschreven in de NEN 5740 

[lit. 13], maar dan beperkt tot de toplaag (van 0 tot 0,20 m-mv) en het grondwater.  

 

Hergebruik van grond 

Voor het bepalen van de indicatieve hergebruiksmogelijkheden van de grond is aangesloten bij de 

NEN 5740. Dit onderzoek betreft daarom op zichzelf geen milieuhygiënische verklaring zoals 

bedoeld in de Regeling bodemkwaliteit [lit. 4]. De toetsing aan de achtergrondwaarden en de 

(gebiedsspecifieke) maximale waarden geeft slechts een indicatie van de hergebruiksmogelijkheden. 

Het onderzoek kan in specifiek vastgestelde gevallen in samenhang met Nota Actief Bodem- en 

Baggerbeheer Rotterdam 2013 [lit. 7] als milieuhygiënische verklaring dienen. 
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3 Uitvoering onderzoek 

3.1 Veldonderzoek 

Het veldwerk is op 22 juli 2019 uitgevoerd door het Ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam 

onder leiding van de heer  en . De bemonstering van het grondwater is 

uitgevoerd op 7 augustus 2019 door de heer . De genoemde veldmedewerkers zijn 

conform KWALIBO (kwaliteitsboring bij bodemintermediairs) gecertificeerd voor protocollen 2001 en 

2002 [lit. 16]. Een overzicht van de meetpunten is opgenomen in tabel 1. De situering van de 

meetpunten is weergegeven op de tekening in bijlage 1. De gebruikte boormethode is weergegeven 

in de boorstaten. De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 3. De boringen en peilbuizen op de locatie 

zijn ingemeten ten opzichte van NAP.  

 

Tijdens het veldwerk zijn geen puinbijmengingen in de grond aangetroffen. In de grond zijn ook geen 

asbestverdachte materialen aangetroffen.  

 

Tabel 1 Overzicht meetpunten 

Boring/peilbuis Einddiepte 
(m-mv) 

Maaiveldhoogte 
(m+NAP) 

Filterstelling 
(m-mv) 

001 0,20 -1,59 - 

002 0,20 -1,72 - 

003 0,20 -1,731 - 

004 0,20 -2,011 - 

005 0,20 -1,987 - 

006 0,20 -1,546 - 

007 0,20 -1,461 - 

008 0,20 -1,701 - 

009 0,20 -1,479 - 

010 0,20 -1,384 - 

011 0,20 -1,426 - 

012 0,20 -1,398 - 

013 0,20 -1,473 - 

014 0,20 -1,868 - 

015 0,20 -1,79 - 

016 2,50 -1,607 1,00 – 2,00 

 

De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt circa NAP -1,6 m. De algemene bodemopbouw van de 

bovengrond betreft overwegende klei en plaatselijk zand. In het opgeboorde monstermateriaal zijn 

zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen. Een volledige beschrijving van de textuur, 

bijmengingen en overige bijzonderheden van de grond is weergegeven in de boorstaten van 

bijlage 3. Tussen de plaatsing van de peilbuizen en de grondwatermonstername is conform protocol 

2002 [lit. 16] een minimale wachttijd van 7 dagen aangehouden.  

 

De gemiddelde grondwaterstand is circa 1 m-mv c.q. NAP -2,6 m. De gegevens van de 

grondwaterbemonstering zijn weergegeven in tabel 2.  
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Tabel 2 Bemonstering grondwater 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Stijghoogte 
(m-mv) 

pH EC  
(mS/cm) 

NTU 

016 1,07 - 2,07 1,09 6,8 4450 29,4 

pH  -log[H+] (zuurgraad) 

EC Electrische conductiviteit (soortelijke geleidbaarheid) 

NTU  Nephelometric Turbidity Unit (troebelheid of turbiditeit) 

 

3.2 Laboratoriumonderzoek 

Het chemisch-analytisch onderzoek is uitgevoerd door een door de Raad van Accreditatie (RVA) 

geaccrediteerd milieulaboratorium volgens de bepalingsmethoden, zoals vermeld in het accreditatie-

schema AS SIKB 3000 [lit. 17]. Van verschillende bodemlagen en -typen zijn (meng)monsters 

geanalyseerd voor de bepaling van de algemene bodemkwaliteit. De monsters zijn geanalyseerd op 

het Rijnmond grondpakket (standaardpakket grond aangevuld met arseen) en het Rijnmond 

grondwaterpakket (standaardpakket grondwater aangevuld met arseen). 

 

Bodemkwaliteit 

Het analyseprogramma voor grond en grondwater is weergegeven in de tabellen 3 en 4. De 

analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. 

 

Tabel 3 Analyseprogramma grondmonsters 

Analysemonster Traject (m -mv) Deelmonsters Analysepakket 

MM1 0,00 - 0,20 001, 002, 004, 008 (0,00 - 0,20) Rijnmond grondpakket 

MM2 0,00 - 0,20 005, 006, 007, 011 (0,00 - 0,20) Rijnmond grondpakket 

MM3 0,00 - 0,20 010, 012, 013 (0,00 - 0,20) Rijnmond grondpakket 

MM4 0,00 - 0,20 014, 015 (0,00 - 0,20) Rijnmond grondpakket 

 

Tabel 4 Analyseprogramma grondwatermonsters 

Analysemonster Filterdiepte  
(m-mv) 

Analysepakket 

016-1-1 1,07 - 2,07 Rijnmond grondwaterpakket 

 
Verklaring tabellen 3 en 4 
Rijnmond grondpakket  organische stof (humus), lutum, arseen, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel, zink, som-PCB, som-PAK, minerale olie C10-C40 
Structuur pakket humus (organische stof), lutum 

Rijnmond grondwaterpakket arseen, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, VAK, VOCl, 

minerale olie 
VAK vluchtige aromatische koolwaterstoffen: benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som-xylenen, 

styreen, naftaleen 
VOCl vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen: vinylchloride, 1-1-dichlooretheen, 

dichloormethaan, trans-1-2-dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, som 1,2-
dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan,  chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, tetra-
chloormethaan, 1,2-dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-
dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som dichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan, 
tetrachlooretheen plus bromoform 

PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen: naftaleen, fenantreen, antraceen, 
fluorantheen, chryseen, benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, 
indeno(1,2,3 cd)pyreen, benzo(ghi)peryleen  

PCB polychloorbifenylen 
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3.3 Toetsing analyseresultaten 

Bodemkwaliteit 

Een beknopt overzicht van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters is 

opgenomen in de tabellen 5 en 6. Het volledige overzicht van getoetste analyseresultaten is 

opgenomen in bijlage 5. 

 

Tabel 5 Overzicht toetsingsresultaten grond 

Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

> AW (+index) > T (+index) > I (+index) 

MM1 0,00 - 0,20 
Kwik (0,00), minerale olie (0,00), som PAK (0,03) - - 

MM2 0,00 - 0,20 
- - - 

MM3 0,00 - 0,20 
- - - 

MM4 0,00 - 0,20 
- - - 

 

Tabel 6 Overzicht toetsingsresultaten grondwater 

Peilbuis Filterdiepte 
(m -mv) 

> S (+index) > T (+index) > I (+index) 

016-1-1 1,07 - 2,07 Arseen (0,46), barium (0,19), nikkel (0,08) - - 

 

Uit het veldonderzoek is gebleken dat de NTU boven de 10 uitkomt. Dit houdt in dat het grondwater 

een aanzienlijke hoeveelheid gronddeeltjes bevat. Hierdoor bestaat de kans dat bij analyse een 

overschat beeld ontstaat, doordat organische stoffen die zich aan de gronddeeltjes hebben gehecht 

in grote mate de analyseresultaten gaan bepalen. Gezien het feit dat de NTU hoger is dan 10, zijn de 

hoge gemeten concentraties aan organische stoffen in het grondwater zodoende waarschijnlijk niet 

representatief voor de kwaliteit van het grondwater. De concentratie kan door troebelheid enorm 

toenemen voor organische stoffen (olie, PAK, OCB, pesticiden etc.). Aangezien de NTU is verhoogd 

maar analytisch ten hoogste lage concentraties van de onderzochte parameters zijn aangetoond 

wordt een herbemonstering niet noodzakelijk en zinvol geacht. De gemeten concentraties worden als 

representatief beschouwd. 

 

Hergebruik van grond  

Een overzicht van de indicatieve hergebruikmogelijkheden (generiek en gebiedsspecifiek) van de 

onderzochte grond is weergegeven in tabel 7. Het volledige overzicht van getoetste 

analyseresultaten is opgenomen in bijlage 6. 

 

Tabel 7 Toetsing Besluit bodemkwaliteit (toe te passen grond) voor indicatieve toepassingsmogelijkheden 

Analysemonster Generiek Gebiedsspecifiek 

MM1 
kwaliteitsklasse Industrie kwaliteit landbouw 

MM2 
altijd toepasbaar kwaliteit natuur (altijd toepasbaar) 

MM3 
altijd toepasbaar kwaliteit natuur (altijd toepasbaar) 

MM4 
altijd toepasbaar kwaliteit natuur (altijd toepasbaar) 
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4 Interpretatie 

4.1 Bodemkwaliteit – grond 

In de bovengrond vanaf 0 tot 0,20 m-mv is aan de zuidwestzijde van de onderzoekslocatie een lichte 

verontreiniging met kwik, minerale olie en PAK aangetoond. De overige parameters overschrijden de 

achtergrondwaarde niet. Ter plaatse van het overige deel van de onderzoekslocatie zijn in de 

bodemlaag van 0 tot 0,20 m-mv geen overschrijdingen van de achtergrondwaarde aangetoond.  

 

Gezien het doel van onderhavig onderzoek is derhalve geen (analytisch) onderzoek naar de 

ondergrond verricht. 

 

De bodemloodkwaliteit van de bodemlaag 0 tot 0,20 m-mv is voldoende (lood <90 mg/kg ds).  

 

 

4.2 Bodemkwaliteit – grondwater  

Het freatisch grondwater op de locatie is licht verontreinigd met arseen, barium en nikkel. 

 

 

4.3 Hergebruik van grond 

Indien er grond van de locatie afgevoerd wordt dan gelden hiervoor de regels van het Besluit en de 

Regeling bodemkwaliteit [lit. 3 en 4] en de Nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam 2013 [lit. 

7]. De bovengrond en ondergrond zijn op de bodemkwaliteitskaart (thema bodemkwaliteit) 

geclassificeerd als kwaliteit wonen. 

 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de generieke (landelijke) en de gebiedsspecifieke normen 

voor hergebruik van grond. Uit de generieke toetsing blijkt dat overwegend de bovengrond indicatief 

voldoet aan de achtergrondwaarde (vrij toepasbaar), met uitzondering van MM1 (kwaliteitsklasse 

Industrie). Uit de gebiedsspecifieke toetsing blijkt dat de bovengrond (tot 0,20 m-mv) indicatief 

overwegend voldoet aan de kwaliteit natuur, met uitzondering van MM1 (kwaliteit landbouw). 

 

De indicatieve kwaliteit van de grond op basis van de gebiedsspecifieke toetsing is overwegend 

schoner dan de inschatting op basis van de bodemkwaliteitskaart (thema bodemkwaliteit). Zodoende 

is de bodemkwaliteitskaart maatgevend en kan naar verwachting de bovengrond alleen elders 

worden toegepast als kwaliteit natuur (altijd toepasbaar). 

 

De indicatieve kwaliteit van de grond op basis van de gebiedsspecifieke toetsing is schoner dan de 

inschatting op basis van de bodemkwaliteitskaart (thema bodemkwaliteit). Zodoende is de 

bodemkwaliteitskaart maatgevend en kan naar verwachting de bovengrond en ondergrond alleen 

elders worden toegepast als kwaliteit wonen. 
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4.4 Veiligheid bij grondwerkzaamheden 

Op basis van de analyseresultaten van onderhavig onderzoek is de indicatieve veiligheidsklasse 

bepaald conform de CROW-publicatie 400 [lit. 18]. 

 

Voor onderhavige onderzoekslocatie geldt dat ter plaatse van de sterke verontreiniging met zink en 

het overig deel voor grond en grondwater éénzelfde (indicatieve) veiligheidsklasse van toepassing is: 

Geen veiligheidsklasse. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

Algemeen 

De hypothese verdacht voor stoffen uit het Rijnmond-grond(water)pakket in grond en grondwater 

wordt op basis van het uitgevoerde onderzoek bevestigd. Er zijn ten hoogste lichte verhogingen in de 

grond aangetroffen. De milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt echter geen belemmering voor de 

voorgenomen herinrichting / bestemmingsverandering. 

 

Bodemkwaliteit 

Uit het onderzoek blijkt dat de grond van 0 tot 0,20 m-mv ten hoogste licht verontreinigd is met kwik, 

minerale olie en PAK. Zintuiglijk zijn geen bijzonderheden (o.a. puin) in het opgeboorde 

monstermateriaal waargenomen, derhalve wordt op basis van onderhavig en eerder verricht 

onderzoek de hypothese onverdacht voor asbesthoudend materiaal in de bodem bevestigd. Het 

freatisch grondwater is licht verontreinigd met arseen, barium en nikkel. 

 

De bodemkwaliteit van de grond en het grondwater wijken niet af op basis van eerder verricht 

verkennend bodemonderzoek. De tijdelijke opslag van kunstgrasmatten (met rubbergranulaatkorrels) 

heeft derhalve geen negatieve invloed gehad op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het 

grondwater ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie. Gezien de onderzoeksresultaten is geen 

nader bodemonderzoek noodzakelijk. 

 

Bodemloodkwaliteit  

De locatie wordt in de toekomst in gebruik genomen als zorginstelling met boomgaard, derhalve is 

sprake van een gevoelig bodemgebruik (boomgaard). De bodemloodkwaliteit is op basis van 

onderhavig onderzoek beoordeeld als voldoende (lood <90 mg/kg ds) voor gevoelig gebruik als 

boomgaard.  

 

Hergebruik van grond 

Op basis van de beschikbare analyses uit dit onderzoek is een toets uitgevoerd op indicatieve 

hergebruikmogelijkheden. Toetsing aan het generieke beleid wijst uit dat de bovengrond (tot 0,20 m-

mv) over het algemeen indicatief voldoet aan de generieke achtergrondwaarde (vrij toepasbaar) en 

plaatselijk voldoet aan de generieke kwaliteitsklasse Industrie. Toetsing aan het gebiedsspecifieke 

beleid wijst uit dat de bovengrond (tot 0,20 m-mv) over het algemeen indicatief voldoet aan de 

gebiedsspecifieke kwaliteit natuur en plaatselijk voldoet aan de gebiedsspecifieke kwaliteit landbouw. 

Indien grond wordt afgevoerd van de locatie, bestaan er op basis van het voorliggende onderzoek 

naar verwachting mogelijkheden voor hergebruik.  

 
Veiligheid bij grondwerkzaamheden 

Voor onderhavige onderzoekslocatie geldt dat voor grond (toplaag) en grondwater éénzelfde 

(indicatieve) veiligheidsklasse van toepassing is: Geen veiligheidsklasse. 
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5.2 Aanbevelingen 

Hergebruik van grond 

Gelet op het indicatieve karakter van de toetsingsresultaten wordt aanbevolen de definitieve 

hergebruikmogelijkheden te bepalen in overleg met de Grond- en ReststoffenBank van het 

Ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam. Een partijkeuring kan noodzakelijk zijn om de 

definitieve hergebruikmogelijkheden te bepalen. 

 

Veiligheid bij grondwerkzaamheden 

Indien werkzaamheden worden verricht, waarbij grond wordt verplaatst of afgevoerd, moet rekening 

worden gehouden met een pakket aan maatregelen om veilig te kunnen werken. De definitieve 

veiligheidsklasse wordt onder verantwoordelijkheid van de aannemer conform CROW-publicatie 400 

[lit. 18] vastgesteld.  
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Bijlage 2  Historisch onderzoek 
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∠↓ ≈≡ °±≈≡↑∞°≡×←≥°…↔∂≡ ≡± ≈≡ ≈∂↑≡…↔ ±÷↑≡±∞≡±≈≡ ↓≡↑…≡≥≡± ∞∂∝± ÷≡≡± ↓°↔≡±↔∂4≥≡ 

↓♠±↔↑°±±≡± ″≡↔ ≡≡± ∇⊂∩ 〈 ≡×≡±≈〉  

 

∠↓ °≠ ±∂∝ ≈≡ °±≈≡↑∞°≡×←≥°…↔∂≡ ∞∂∝± ÷≡≡± ←≡←↔♥≡↑≈…•↔≡ ≡≈↑∂∝≠←…↔∂♥∂↔≡∂↔≡± ±♦≡∞∂÷ 

÷≡♦≡≡←↔〉  

 

⊂″≡±♥↔↔∂±÷ ♥°°↑÷±≈≡ °±≈≡↑∞°≡×≡± 

√± ∂∝≥÷≡ ⇑ ∞∂∝± ≈≡ °±≈≡↑∞°≡×≡± °↓ ≡± ±∂∝ ≈≡ °±≈≡↑∞°≡×←≥°…↔∂≡ °↓÷≡±°″≡±〉  

 

⊇∂↔ ♥°°↑÷±≈≡ °±≈≡↑∞°≡×≡± ≥∂∝×↔ ≈↔ ≡↑ ±∂∝ ≈≡ °±≈≡↑∞°≡×←≥°…↔∂≡ •°°÷♠∂↔ ≥∂…•↔≡ 

♥≡↑°±↔↑≡∂±∂÷∂±÷≡± ∂± ≈≡ °♥≡±÷↑°±≈ ∞∂∝± ±÷≡↔°°±≈〉 √± ↓♠∂±∫ ≡± ×°°≥←•°♠≈≡±≈≡ ÷↑°±≈ ∞∂∝± 

″↔∂÷≡ ♥≡↑°±↔↑≡∂±∂÷∂±÷≡± ±÷≡↔↑°≠≠≡±〉 ∨↑ ∞∂∝± ÷≡≡± ↑≡←↔♥≡↑°±↔↑≡∂±∂÷∂±÷≡± °↓ °≠ ±∂∝ •≡↔ 

°±≈≡↑∞°≡×←÷≡∂≡≈ ±♦≡∞∂÷〉 

 

⊂″≡±♥↔↔∂±÷ •∂←↔°↑∂←…• °±≈≡↑∞°≡× 

⇔≡ °±≈≡↑∞°≡×←≥°…↔∂≡ ∂← °↓ ←∂← ♥± ≈≡ ∂±≈∂…↔∂≡♥≡ °≈≡″×↑↔ ♥± ≈≡ ÷≡″≡≡±↔≡ ⊆°↔↔≡↑≈″ 

♥≡↑≈…•↔ ♥°°↑∑ 

∫ ≥∂…•↔≡ ♥≡↑°±↔↑≡∂±∂÷∂±÷≡± ″≡↔ ∞♦↑≡ ″≡↔≥≡± ≡± ∉⇒ ∂± ≈≡ °♥≡±∫ ≡± °±≈≡↑÷↑°±≈ 

 

∠↓ °≠ ∂± ≈≡ ±∂∝•≡∂≈ ♥± ≈≡ °±≈≡↑∞°≡×←≥°…↔∂≡ ∞∂∝± ÷≡≡± ↓♠±↔↑°±±≡± ≡± ←≡←↔♥≡↑≈…•↔≡ 

≡≈↑∂∝≠←…↔∂♥∂↔≡∂↔≡± ±♦≡∞∂÷ ÷≡♦≡≡←↔〉  

 
 
⇑∂∝≥÷≡ ⇒ ⋅∂←↔°↑∂←…•≡ ↔≡×≡±∂±÷ 
⇑∂∝≥÷≡ ⇑ ⊃°°↑÷±≈ °±≈≡↑∞°≡×



 

 

⇑∂∝≥÷≡ ⇒ ⋅∂←↔°↑∂←…•≡ ↔≡×≡±∂±÷ 





 

⇑∂∝≥÷≡ ⇑ ⊃°°↑÷±≈ °±≈≡↑∞°≡× 
 





 

 

 

Bijlage 3  Boorstaten en legenda 
  



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Dossiernummer: IB-2019-0212

Projectnaam: Late weide toplaag boomgaard

BRL certificaat: K25152/03

Boring: 001

X-coördinaat: 91210,35
Y-coördinaat: 431291,08

Datum plaatsing: 22-7-2019

MV tov NAP: -1,59

Boormeester

0,00
1

braak-1,59

Klei, sterk zandig, sterk
humeus, bruin, Edelmanboor

-1,79

Boring: 002

X-coördinaat: 91196,15
Y-coördinaat: 431287,11

Datum plaatsing: 22-7-2019

MV tov NAP: -1,72

Boormeester:

0,00
1

bosgrond-1,72

Klei, sterk zandig, sterk
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

-1,92

Boring: 003

X-coördinaat: 91182,30
Y-coördinaat: 431306,77

Datum plaatsing: 22-7-2019

MV tov NAP: -1,731

Boormeester

0,00
1

braak-1,73

Klei, matig zandig, sterk
humeus, bruin, Edelmanboor

-1,93

Boring: 004

X-coördinaat: 91172,16
Y-coördinaat: 431314,21

Datum plaatsing: 22-7-2019

MV tov NAP: -2,011

Boormeester:

0,00
1

braak-2,01

Klei, matig zandig, sterk
humeus, bruin, Edelmanboor

-2,21

Boring: 005

X-coördinaat: 91162,02
Y-coördinaat: 431343,50

Datum plaatsing: 22-7-2019

MV tov NAP: -1,987

Boormeester

0,00
1

braak-1,99

Klei, matig zandig, sterk
humeus, bruin, Edelmanboor

-2,19

Boring: 006

X-coördinaat: 91186,92
Y-coördinaat: 431348,51

Datum plaatsing: 22-7-2019

MV tov NAP: -1,546

Boormeester:

0,00
1

braak-1,55

Klei, matig zandig, sterk
grindig, bruin, Edelmanboor

-1,75



Dossiernummer: IB-2019-0212

Projectnaam: Late weide toplaag boomgaard

BRL certificaat: K25152/03

Boring: 007

X-coördinaat: 91198,18
Y-coördinaat: 431337,87

Datum plaatsing: 22-7-2019

MV tov NAP: -1,461

Boormeester

0,00
1

bosgrond-1,46

Klei, matig zandig, sterk
humeus, grijsbruin,
Edelmanboor

-1,66

Boring: 008

X-coördinaat: 91177,16
Y-coördinaat: 431330,29

Datum plaatsing: 22-7-2019

MV tov NAP: -1,701

Boormeester:

0,00
1

braak-1,70

Klei, matig zandig, sterk
humeus, bruin, Edelmanboor

-1,90

Boring: 009

X-coördinaat: 91222,36
Y-coördinaat: 431308,58

Datum plaatsing: 22-7-2019

MV tov NAP: -1,479

Boormeester

0,00

0,50

1

bosgrond-1,48

Klei, matig zandig, sterk
humeus, bruin, Edelmanboor

-1,98

Boring: 010

X-coördinaat: 91235,98
Y-coördinaat: 431321,60

Datum plaatsing: 22-7-2019

MV tov NAP: -1,384

Boormeester:

0,00
1

braak-1,38

Klei, sterk zandig, sterk
humeus, zwak grindhoudend,
bruin, Edelmanboor

-1,58

Boring: 011

X-coördinaat: 91225,50
Y-coördinaat: 431363,99

Datum plaatsing: 22-7-2019

MV tov NAP: -1,426

Boormeester

0,00
1

braak-1,43

Klei, matig zandig, sterk
humeus, bruin, Edelmanboor

-1,63

Boring: 012

X-coördinaat: 91237,38
Y-coördinaat: 431356,40

Datum plaatsing: 22-7-2019

MV tov NAP: -1,398

Boormeester:

0,00
1

braak-1,40

Klei, matig zandig, sterk
humeus, bruin, Edelmanboor

-1,60



Dossiernummer: IB-2019-0212

Projectnaam: Late weide toplaag boomgaard

BRL certificaat: K25152/03

Boring: 013

X-coördinaat: 91250,77
Y-coördinaat: 431349,66

Datum plaatsing: 22-7-2019

MV tov NAP: -1,473

Boormeester:C

0,00
1

braak-1,47

Klei, matig zandig, sterk
humeus, bruin, Edelmanboor

-1,67

Boring: 014

X-coördinaat: 91270,87
Y-coördinaat: 431355,32

Datum plaatsing: 22-7-2019

MV tov NAP: -1,868

Boormeeste

0,00
1

gras-1,87

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, sporen klei,
bruin, Edelmanboor

-2,07

Boring: 015

X-coördinaat: 91262,86
Y-coördinaat: 431366,51

Datum plaatsing: 22-7-2019

MV tov NAP: -1,79

Boormeester

0,00
1

gras-1,79

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, lichtbruin,
Edelmanboor

-1,99

Boring: 016

X-coördinaat: 91226,82
Y-coördinaat: 431337,84

Datum plaatsing: 22-7-2019

MV tov NAP: -1,607

Boormeester:

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1

2

3

4

5

6

braak-1,61

Klei, matig siltig, matig
humeus, bruingrijs,
Edelmanboor

-1,81

Klei, matig siltig, zwak
humeus, grijs, Edelmanboor

-3,11

Klei, matig siltig, zwak
humeus, zwak zandhoudend,
grijs, Edelmanboor

-4,11



 

 

 

Bijlage 4  Analysecertificaten 
  



Gemeente Rotterdam
T.a.v. d
Postbus 6633
3002 AP ROTTERDAM

Uw kenmerk : IB-2019-0212-Late weide toplaag boomgaard
Ons kenmerk : Project 918892
Validatieref. : 918892_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : DAMN-MRKZ-WKCV-LOJL
Inkoopnummer : bestek 1-325-17
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 29 juli 2019

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. 0 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht m@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 86,2 76,1 83,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,1 2,2 2,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 12,7 23,0 15,0

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds 8,7 12 5,5
S barium (Ba) mg/kg ds 73 88 36
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,34 0,37 0,23
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,4 8,6 3,9
S koper (Cu) mg/kg ds 25 28 11
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,15 0,13 0,09
S lood (Pb) mg/kg ds 36 35 16
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 17 28 11
S zink (Zn) mg/kg ds 87 90 53

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 45 < 35 < 35

Alifaten / alkaanfracties:
fractie > C10 -C20 mg/kg ds < 15 < 15 < 15
fractie C20 -< C40 mg/kg ds 40 < 25 < 25

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,06 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,20 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,13 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,65 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,32 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,37 < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,24 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,32 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,23 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,24 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 2,8 0,35 0,35

Tabel 1 van 5

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

Project code : 918892
Project omschrijving : IB-2019-0212-Late weide toplaag boomgaard
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
6033595 = MM1 001 (0-20) 002 (0-20) 004 (0-20) 008 (0-20)
6033596 = MM2 005 (0-20) 006 (0-20) 007A (0-20) 011 (0-20)
6033597 = MM3 010A (0-20) 012 (0-20) 013 (0-20)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019
Ontvangstdatum opdracht : 23/07/2019 23/07/2019 23/07/2019
Startdatum : 23/07/2019 23/07/2019 23/07/2019
Monstercode : 6033595 6033596 6033597
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DAMN-MRKZ-WKCV-LOJL Ref.: 918892_certificaat_v1



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

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

Tabel 2 van 5

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

Project code : 918892
Project omschrijving : IB-2019-0212-Late weide toplaag boomgaard
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
6033595 = MM1 001 (0-20) 002 (0-20) 004 (0-20) 008 (0-20)
6033596 = MM2 005 (0-20) 006 (0-20) 007A (0-20) 011 (0-20)
6033597 = MM3 010A (0-20) 012 (0-20) 013 (0-20)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019
Ontvangstdatum opdracht : 23/07/2019 23/07/2019 23/07/2019
Startdatum : 23/07/2019 23/07/2019 23/07/2019
Monstercode : 6033595 6033596 6033597
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DAMN-MRKZ-WKCV-LOJL Ref.: 918892_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 92,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,1
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds < 4,0
S barium (Ba) mg/kg ds < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 6
S zink (Zn) mg/kg ds 23

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

Alifaten / alkaanfracties:
fractie > C10 -C20 mg/kg ds < 15
fractie C20 -< C40 mg/kg ds < 25

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35

Tabel 3 van 5

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

Project code : 918892
Project omschrijving : IB-2019-0212-Late weide toplaag boomgaard
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
6033598 = MM4 014 (0-20) 015 (0-20)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/07/2019
Ontvangstdatum opdracht : 23/07/2019
Startdatum : 23/07/2019
Monstercode : 6033598
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DAMN-MRKZ-WKCV-LOJL Ref.: 918892_certificaat_v1



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

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

Tabel 4 van 5

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

Project code : 918892
Project omschrijving : IB-2019-0212-Late weide toplaag boomgaard
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
6033598 = MM4 014 (0-20) 015 (0-20)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/07/2019
Ontvangstdatum opdracht : 23/07/2019
Startdatum : 23/07/2019
Monstercode : 6033598
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DAMN-MRKZ-WKCV-LOJL Ref.: 918892_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 918892
Project omschrijving : IB-2019-0212-Late weide toplaag boomgaard
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

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

Opdrachtverificatiecode: DAMN-MRKZ-WKCV-LOJL Ref.: 918892_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6033595
Project omschrijving : IB-2019-0212-Late weide toplaag boomgaard
Uw referentie : MM1 001 (0-20) 002 (0-20) 004 (0-20) 008 (0-20)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 7 %
2) fractie C19 - C29 48 %
3) fractie C29 - C35 38 %
4) fractie C35 -< C40 7 %

minerale olie gehalte: 45 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: DAMN-MRKZ-WKCV-LOJL Ref.: 918892_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6033595 MM1 001 (0-20) 002 (0-20) 004 (0-20) 008 (0-20) 008 0-0.2 3320348AA
004 0-0.2 3320341AA
001 0-0.2 3320337AA
002 0-0.2 3320732AA

6033596 MM2 005 (0-20) 006 (0-20) 007A (0-20) 011 (0-20) 011 0-0.2 3320343AA
006 0-0.2 3320718AA
005 0-0.2 3320340AA
007A 0-0.2 3320542AA

6033597 MM3 010A (0-20) 012 (0-20) 013 (0-20) 010A 0-0.2 3320733AA
013 0-0.2 3320724AA
012 0-0.2 3320339AA

6033598 MM4 014 (0-20) 015 (0-20) 015 0-0.2 3320730AA
014 0-0.2 3320737AA
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 918892
Project omschrijving : IB-2019-0212-Late weide toplaag boomgaard
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

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

Opdrachtverificatiecode: DAMN-MRKZ-WKCV-LOJL Ref.: 918892_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Arseen (As) : Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
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Project code : 918892
Project omschrijving : IB-2019-0212-Late weide toplaag boomgaard
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

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

Opdrachtverificatiecode: DAMN-MRKZ-WKCV-LOJL Ref.: 918892_certificaat_v1



Gemeente Rotterdam
T
Postbus 6633
3002 AP ROTTERDAM

Uw kenmerk : IB-2019-0212-Late weide toplaag boomgaard
Ons kenmerk : Project 924709
Validatieref. : 924709_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : CNSH-ZTYR-MKZF-ZNYS
Inkoopnummer : bestek 1-325-17
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 9 augustus 2019

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht C @eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) µg/l 33
S barium (Ba) µg/l 160
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 16
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l 3,0
S nikkel (Ni) µg/l 20
S zink (Zn) µg/l 40

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

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

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 924709
Project omschrijving : IB-2019-0212-Late weide toplaag boomgaard
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

Monsterreferenties
6047272 = 016-1-1 016 (150-250)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/08/2019
Ontvangstdatum opdracht : 07/08/2019
Startdatum : 07/08/2019
Monstercode : 6047272
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: CNSH-ZTYR-MKZF-ZNYS Ref.: 924709_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 924709
Project omschrijving : IB-2019-0212-Late weide toplaag boomgaard
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

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

Opdrachtverificatiecode: CNSH-ZTYR-MKZF-ZNYS Ref.: 924709_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6047272 016-1-1 016 (150-250) 016 1.5-2.5 0355775YA
016 1.5-2.5 0355784YA
016 1.5-2.5 0255198MM
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Project code : 924709
Project omschrijving : IB-2019-0212-Late weide toplaag boomgaard
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

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

Opdrachtverificatiecode: CNSH-ZTYR-MKZF-ZNYS Ref.: 924709_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

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

Arseen (As) : Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1
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Project code : 924709
Project omschrijving : IB-2019-0212-Late weide toplaag boomgaard
Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam

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

Opdrachtverificatiecode: CNSH-ZTYR-MKZF-ZNYS Ref.: 924709_certificaat_v1



 

 

 

Bijlage 5  Toetsing bodemkwaliteit 
  



 
 

Projectcode: IB-2019-0212 

 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM1 MM2 MM3 

Certificaatcode   918892 918892 918892 

Boring(en)   001, 002, 004, 008 005, 006, 007, 011 010, 012, 013 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,20 0,00 - 0,20 0,00 - 0,20 

Humus % ds 2,10 2,20 2,20 

Lutum % ds 12,70 23,0 15,00 

Datum van toetsing  6-8-2019 6-8-2019 6-8-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Arseen  mg/kg ds  8,7 12,1 -0,14  12 14 -0,11  5,5 7,3 -0,23 

Barium  mg/kg ds  73 121 (6)  88 94 (6)  36 53 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  0,34 0,50 -0,01  0,37 0,48 -0,01  0,23 0,33 -0,02 

Kobalt  mg/kg ds  5,4 8,7 -0,04  8,6 9,2 -0,03  3,9 5,7 -0,05 

Koper  mg/kg ds  25 38 -0,01  28 33 -0,05  11 16 -0,16 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,18 0  0,13 0,14 -0  0,09 0,11 -0 

Lood  mg/kg ds  36 47 -0,01  35 40 -0,02  16 20 -0,06 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  17 26 -0,14  28 30 -0,08  11 15 -0,31 

Zink  mg/kg ds  87 133 -0,01  90 103 -0,06  53 75 -0,11 

     

PAK     

Fenanthreen mg/kg ds  0,20 0,20  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  0,13 0,13  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,65 0,65  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Naftaleen mg/kg ds  0,06 0,06  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,32 0,32  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  0,37 0,37  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,24 0,24  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,32 0,32  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,23 0,23  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,24 0,24  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  2,8 2,8 0,03  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03 

     

POLYCHLOORBIFENYLEN 
(PCB`S) 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003  <0,001 <0,003 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,023 0   <0,022 0   <0,022 0 

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C20 - C40 mg/kg ds  40 190 (6)  <25 80 (6)  <25 80 (6) 

Minerale olie C10 - C20 mg/kg ds  <15 50 (6)  <15 48 (6)  <15 48 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  45 214 0  <35 <111 -0,02  <35 <111 -0,02 

     

OVERIG     

Gewicht artefacten g          

Droge stof %  86,2 86,2 (6)  76,1 76,1 (6)  83,3 83,3 (6) 

Aard artefacten -          

Lutum %  12,7   23,0   15,0  

Organische stof (humus) %  2,1   2,2   2,2  

 
 
  



 
 

Projectcode: IB-2019-0212 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM4 

Certificaatcode   918892 

Boring(en)   014, 015 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,20 

Humus % ds 1,10 

Lutum % ds 1,00 

Datum van toetsing  6-8-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Arseen  mg/kg ds  <4,0 <4,9 -0,27 

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,24 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  <3,0 <7,4 -0,04 

Koper  mg/kg ds  <5,0 <7,2 -0,22 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  6 18 -0,26 

Zink  mg/kg ds  23 55 -0,15 

   

PAK   

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03 

   

POLYCHLOORBIFENYLEN 
(PCB`S) 

  

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C20 - C40 mg/kg ds  <25 88 (6) 

Minerale olie C10 - C20 mg/kg ds  <15 53 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01 

   

OVERIG   

Gewicht artefacten g    

Droge stof %  92,4 92,4 (6) 

Aard artefacten -    

Lutum %  <1  

Organische stof (humus) %  1,1  

 
 
 
  
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
 



 
 

Projectcode: IB-2019-0212 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Arseen  mg/kg ds  20 27 76 76 

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB`S)   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
  



 
 

Projectcode: IB-2019-0212 

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  016-1-1 

Datum  7-8-2019 

Filterdiepte (m -mv)  1,07 - 2,07 

Datum van toetsing  13-8-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Arseen  µg/l  33 33  0,46 

Barium  µg/l  160 160  0,19 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

Kobalt  µg/l  16 16  -0,05 

Koper  µg/l  <2 <1  -0,23 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04  -0,04 

Lood  µg/l  <2 <1  -0,23 

Molybdeen  µg/l  3,0 3,0  -0,01 

Nikkel  µg/l  20 20  0,08 

Zink  µg/l  40 40  -0,03 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0 

PAK 10 VROM -   <0,00020 (11) 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14) 

   

VLUCHTIGE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  

Xylenen (som) µg/l  0,2 <0,2  0 

   

(VLUCHTIGE) 
CHLOORKOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,1 <0,1  0,01 

Dichloorpropaan µg/l  0,4 <0,4  -0 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1 (14) 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03 

 
  
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 



 
 

Projectcode: IB-2019-0212 

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Arseen  µg/l  10 7,2  60 

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

VLUCHTIGE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

   

(VLUCHTIGE) 
CHLOORKOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

 



 

 

 

Bijlage 6  Toetsing hergebruik grond 
  



 

 

 

 
           Achtergrondwaarde        Maximale waarde wonen           Maximale waarde industrie  

       

 

 

Generiek 

 

 

 

Altijd  

 

Kwaliteitsklasse 

wonen 

 

 

Kwaliteitsklasse 

industrie 

  

 

 

Niet / nooit 

 

 

Gebiedsspecifiek 

(Rotterdams beleid) 

toepasbaar  

Kwaliteit 

natuur / landbouw 

 

Kwaliteit 

wonen 

 

 

Kwaliteit 

industrie 

toepasbaar  

        

             Achtergrondwaarde                                                 Interventiewaarde       Saneringscriterium 

                                                                                             landbodem 

 

Nota bene: Indien er sprake is van nooit toepasbare grond (grond die het saneringscriterium overschrijdt) 

dan wordt in de rapportage simpelweg gesproken van niet toepasbare grond.  

 
 

Figuur 1: schematisch beoordelingskader voor toepassen op landbodem 

 

 

 

 
                                             Maximale waarde klasse A    

 Achtergrondwaarde         Maximale waarde klasse B   

       

 

Generiek 

 

 

Vrij 

 

Kwaliteitsklasse A 

 

Kwaliteitsklasse B 

 

 

              

                         Niet / nooit               

 

 

Gebiedsspecifiek 

(niet aanwezig) 

toepasbaar   

 Ruimte voor Lokale Maximale Waarden ➔ 
 

   toepasbaar                 

       

 Achtergrondwaarde     Saneringscriterium  

      Interventiewaarde waterbodem 

 

 

 

Nota bene: Indien er sprake is van nooit toepasbare grond (grond die het saneringscriterium overschrijdt) 

dan wordt in de rapportage simpelweg gesproken van niet toepasbare grond. 

 

Figuur 2: schematisch beoordelingskader voor toepassen onder water  



OPDRACHTGEVER PROJECT Projectleider Toets dd: 21-8-2019
Naam Stadsontwikkeling Naam Late weide toplaag boomgaard

Contactpersoon ID opdracht 29851

Adres Code IB-2019-0212

Postcode   Plaats Ordernr
Referentie Datum

Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) Bepaling KWALITEIT van de PARTIJ
Schreurs Toets & Rapportage V7.15 20161123

 UITGANGSPUNTEN OPMERKINGEN © Schreurs Uitgeverij 2019
Materiaal Grond

Partijgrootte
Aantal monsters
Aantal grepen
Uitvoerder Gebruiker

Pakket Alle stoffen

TOETSRESULTATEN
PROJECTEN SPECIFICATIE ALGEMEEN VERSPREIDEN GROOTSCHALIG

Landbodem Waterbodem Perceel Waterbodem Landbodem Waterbodem
Naam ID Begindatum Order Monster

1 Late weide toplaag
boomgaard

613112918 29-7-2019 MM1 Klasse Industrie

2 Late weide toplaag
boomgaard

613112919 29-7-2019 MM2 Vrij toepasbaar

3 Late weide toplaag
boomgaard

613112920 29-7-2019 MM3 Vrij toepasbaar

4 Late weide toplaag
boomgaard

613112921 29-7-2019 MM4 Vrij toepasbaar

Pagina 1 van 19 Overzicht toetsoordelen



OPDRACHTGEVER PROJECT Projectleider Toets dd: 21-8-2019
Naam Stadsontwikkeling Naam Late weide toplaag boomgaard

Contactpersoon ID opdracht 29851

Adres Code IB-2019-0212

Postcode   Plaats Ordernr
Referentie Datum

Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) Bepaling KWALITEIT van de PARTIJ
Schreurs Toets & Rapportage V7.15 20161123

 UITGANGSPUNTEN OPMERKINGEN © Schreurs Uitgeverij 2019
Materiaal Grond

Partijgrootte
Aantal monsters
Aantal grepen
Uitvoerder Gebruiker

Pakket Alle stoffen

TOETSRESULTATEN
PROJECTEN SPECIFICATIE

Landbodem Waterbodem Perceel Waterbodem Landbodem Waterbodem Generiek
Naam ID Begindatum Order Monster Landbodem

1
Late weide toplaag
boomgaard

613112918 29-7-2019 MM1 Klasse Industrie Minerale olie

2
Late weide toplaag
boomgaard

613112919 29-7-2019 MM2 Vrij toepasbaar

3
Late weide toplaag
boomgaard

613112920 29-7-2019 MM3 Vrij toepasbaar

4
Late weide toplaag
boomgaard

613112921 29-7-2019 MM4 Vrij toepasbaar

ALGEMEEN VERSPREIDEN GROOTSCHALIG

2 van 19 Klassebepalende parametersOverzicht KBP



OPDRACHTGEVER PROJECT Projectleider Toets dd: 21-8-2019
Naam Stadsontwikkeling Naam Late weide toplaag boomgaard

Contactpersoon ID opdracht 29851

Adres Code IB-2019-0212

Postcode   Plaats Ordernr
Referentie Datum

Toets Grond & Baggerspecie
Schreurs Toets & Rapportage V7.15 20161123

 UITGANGSPUNTEN OPMERKINGEN © Schreurs Uitgeverij 2019
Materiaal Grond

Partijgrootte
Aantal monsters
Aantal grepen
Uitvoerder Gebruiker

Pakket Alle stoffen

PROJECTEN SPECIFICATIE LANDBODEM WATERBODEM
AW GS Wonen GS Industrie GS Landbouw bagger LMW I LMW II LMW III Vergunning

Naam ID Begindatum Order Monster

1

Late weide toplaag
boomgaard

613112918 29-7-2019 MM1 Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet

2

Late weide toplaag
boomgaard

613112919 29-7-2019 MM2 AW-Grond AW-Grond AW-Grond AW-Grond

3

Late weide toplaag
boomgaard

613112920 29-7-2019 MM3 AW-Grond AW-Grond AW-Grond AW-Grond

4

Late weide toplaag
boomgaard

613112921 29-7-2019 MM4 AW-Grond AW-Grond AW-Grond AW-Grond

TOETSRESULTATEN
VUL KADER IN VUL KADER IN

Pagina 1 van 1 Overzicht toetsoordelen



 

 

 

Bijlage 7  Toetsing veiligheid bij grondwerkzaamheden  



OPDRACHTGEVER PROJECT UITVOERDER
Naam Stadsontwikkeling (Gemeente Rotterdam)Naam Late weide toplaag boomgaard Naam IBR
Contactpersoon ID opdracht 29851 Contactpersoon
Adres Charloisse Lagedijk / KrabbendijkestraatCode IB-2019-0212 Adres
Postcode  Plaats Rotterdam Ordernr Postcode  Plaats
Referentie Datum 29-7-2019 Referentie IB-2019-0212

Toets dd: 21-8-2019 Projectleider:

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR)
Bepaling VEILIGHEIDSKLASSE van GROND

Grond SVR V3.30 20190111
 UITGANGSPUNTEN OPMERKINGEN © Schreurs Groep 2019

Ventilatie voldoende? Voldoende

PROJECTEN SPECIFICATIE
V-klasse Vluchtig

Naam ID Begindatum Order Monster

1 Late weide toplaag 
boomgaard

613112918 29-7-2019 MM1 GEEN

2 Late weide toplaag 
boomgaard

613112919 29-7-2019 MM2 GEEN

3 Late weide toplaag 
boomgaard

613112920 29-7-2019 MM3 GEEN

4 Late weide toplaag 
boomgaard

613112921 29-7-2019 MM4 GEEN

TOETSRESULTATEN
CROW400

Pagina 1 van 5 Overzicht toetsoordelen



Schreurs VeiligheidsToets (SVR) 613112918 www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.30 20190111

OPDRACHTGEVER PROJECT
Naam Naam
Contactpersoon ID
Adres Code
Postcode   Plaats Ordernr
Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 918892
Naam IBR
Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam
Adres M1 613112918 MM1
Postcode  Plaats M2
Referentie IB-2019-0212 M3

CROW400 Grond Veiligheidsklasse 
Projectleider 21-8-2019 GEEN

Ventilatie Voldoende

Klasse bepalende parameters
V-klasse ZWART

ROOD

ORANJE

Vluchtig? Nee

Zorgplicht? Nee

Rotterdam
29-7-2019

Stadsontwikkeling (Gemeente Rotterdam) Late weide toplaag boomgaard
29851

Charloisse Lagedijk / Krabbendijkestraat IB-2019-0212

2 van 5 Monster: 613112918Veiligheidsklasse



Schreurs VeiligheidsToets (SVR) 613112919 www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.30 20190111

OPDRACHTGEVER PROJECT
Naam Naam
Contactpersoon ID
Adres Code
Postcode   Plaats Ordernr
Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 918892
Naam IBR
Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam
Adres M1 613112919 MM2
Postcode  Plaats M2
Referentie IB-2019-0212 M3

CROW400 Grond Veiligheidsklasse 
Projectleider 21-8-2019 GEEN

Ventilatie Voldoende

Klasse bepalende parameters
V-klasse ZWART

ROOD

ORANJE

Vluchtig? Nee

Zorgplicht? Nee

Rotterdam
29-7-2019

Stadsontwikkeling (Gemeente Rotterdam) Late weide toplaag boomgaard
29851

Charloisse Lagedijk / Krabbendijkestraat IB-2019-0212

3 van 5 Monster: 613112919Veiligheidsklasse



Schreurs VeiligheidsToets (SVR) 613112920 www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.30 20190111

OPDRACHTGEVER PROJECT
Naam Naam
Contactpersoon ID
Adres Code
Postcode   Plaats Ordernr
Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 918892
Naam IBR
Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam
Adres M1 613112920 MM3
Postcode  Plaats M2
Referentie IB-2019-0212 M3

CROW400 Grond Veiligheidsklasse 
Projectleider 21-8-2019 GEEN

Ventilatie Voldoende

Klasse bepalende parameters
V-klasse ZWART

ROOD

ORANJE

Vluchtig? Nee

Zorgplicht? Nee

Rotterdam
29-7-2019

Stadsontwikkeling (Gemeente Rotterdam) Late weide toplaag boomgaard
29851

Charloisse Lagedijk / Krabbendijkestraat IB-2019-0212

4 van 5 Monster: 613112920Veiligheidsklasse



Schreurs VeiligheidsToets (SVR) 613112921 www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.30 20190111

OPDRACHTGEVER PROJECT
Naam Naam
Contactpersoon ID
Adres Code
Postcode   Plaats Ordernr
Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 918892
Naam IBR
Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam
Adres M1 613112921 MM4
Postcode  Plaats M2
Referentie IB-2019-0212 M3

CROW400 Grond Veiligheidsklasse 
Projectleider 21-8-2019 GEEN

Ventilatie Voldoende

Klasse bepalende parameters
V-klasse ZWART

ROOD

ORANJE

Vluchtig? Nee

Zorgplicht? Nee

Rotterdam
29-7-2019

Stadsontwikkeling (Gemeente Rotterdam) Late weide toplaag boomgaard
29851

Charloisse Lagedijk / Krabbendijkestraat IB-2019-0212

5 van 5 Monster: 613112921Veiligheidsklasse



Schreurs VeiligheidsToets (SVR) Resultaat www.Schreurs-Groep.nl

Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage (SVR) SVR V3.30 20190111

OPDRACHTGEVER PROJECT
Naam Naam
Contactpersoon ID
Adres Code
Postcode   Plaats Ordernr
Referentie Datum

UITVOERDER Certificaat 924709
Naam IBR
Contactpersoon MONSTERS IDmonster Naam
Adres M1 613113373 016-1-1
Postcode  Plaats M2
Referentie IB-2019-0212 M3

CROW400 Grondwater Veiligheidsklasse
Projectleider 21-8-2019 GEEN

Ventilatie Voldoende

Klasse bepalende parameters
V-klasse ZWART

ROOD
ORANJE

Vluchtig? Nee
Zorgplicht? Nee

Rotterdam
8-9-2019

Stadsontwikkeling (Gemeente Rotterdam) Late weide toplaag boomgaard
29989

Charloisse Lagedijk / Krabbendijkestraat IB-2019-0212

1 van 1 Monster: 613113373Veiligheidsklasse



 

 

 

Bijlage 8  Foto’s locatiebezoek 
 

  



Verkennend onderzoek Projectcode Datum Versie  Pagina 

Charloisse Lagedijk – 

Krabbendijkestraat te Rotterdam 

IB-2019-0212 21 augustus 2019 Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

 1 van 3 

 

Foto’s van locatiebezoek op 13 juni 2019 
 

 
Onderzoekslocatie in de achtergrond, kijkrichting zuidoost 
 

 
T.h.v. zuidwestzijde onderzoekslocatie, kijkrichting zuidoost 



Verkennend onderzoek Projectcode Datum Versie  Pagina 

Charloisse Lagedijk – 

Krabbendijkestraat te Rotterdam 

IB-2019-0212 21 augustus 2019 Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

 2 van 3 

 

 
T.h.v. westzijde onderzoekslocatie, kijkrichting west 
 

 
T.h.v. westzijde onderzoekslocatie, kijkrichting noordwest  



Verkennend onderzoek Projectcode Datum Versie  Pagina 

Charloisse Lagedijk – 

Krabbendijkestraat te Rotterdam 

IB-2019-0212 21 augustus 2019 Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. 

 3 van 3 

 

 
T.h.v. oostzijde onderzoekslocatie, kijkrichting oost 



 

 

 

Bijlage 9  Kwaliteitsverantwoording 
 



 

Het Ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam maakt onderdeel uit van de gemeentelijke 

overheid. Integriteit, onafhankelijkheid en kwaliteit staan voorop in de advisering bij al onze 

producten. 

 

Het Ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam is ISO 9001:2008 gecertificeerd. Het voor het 

onderzoek benodigde veldwerk wordt uitgevoerd door de Veld- en Laboratoriumgroep van het 

Ingenieursbureau. Deze dienst is VCA en BRL SIKB 2000 gecertificeerd. De analyse van grond- en 

grondwatermonsters wordt uitbesteed bij een RVA geaccrediteerd laboratorium. De milieukundige 

begeleiding van saneringen is gecertificeerd volgens de BRL SIKB 6000. Door het werken volgens 

dit uitgebreide kwaliteitssysteem wordt gestreefd naar een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van 

onze adviesproducten.  

 

Bij bodemonderzoek en bij het vaststellen van de eindsituatie na sanering wordt de bodemkwaliteit 

bepaald conform de daarvoor geldende normering. De SIKB-richtlijnen, de NEN-normering, het 

landelijk en provinciaal bodembeleid vormen hierbij het uitgangspunt. Omdat altijd sprake is van een 

steekproef kan geen volledige zekerheid over de bodemkwaliteit worden verkregen. Heterogene 

samenstelling van de bodem, een tijdelijke verstoring van het bodemevenwicht als gevolg van het 

plaatsen van peilbuizen kunnen hier de oorzaak van zijn. Daarnaast kunnen graafwerkzaamheden, 

aan- en afvoer van grond en grondwaterstroming (al dan niet als gevolg van onttrekking en infiltratie 

in de omgeving) de bodemkwaliteit beïnvloeden nadat de resultaten zijn bepaald. De bruikbaarheid 

van onderzoeksresultaten voor advisering hangt samen met de actualiteit van het onderzoek. 

In de meeste gevallen worden de resultaten van een bodemonderzoek of eindcontrole na sanering 

door het bevoegd gezag 5 jaar geldig geacht. 

  

Het Ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam acht zich niet aansprakelijk voor schade als 

gevolg van bovengenoemde oorzaken. Ook voor schade als gevolg van vandalisme en 

milieudelicten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 




