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Publieksamenvatting 

De aanleiding voor het onderzoek 

De gemeente Barneveld vindt het belangrijk dat de bewoners zekerheid krijgen over de kwaliteit van zand 

dat binnen de gemeente in een aantal nieuwbouwprojecten is geleverd en toegepast. Dit zand is 

afkomstig uit een specifieke partij van Barneveld Recycling (onderdeel van Vink Holding B.V., hierna: 

Vink). Het zand is geleverd en toegepast in de periode vanaf november 2015 tot en met januari 2016. De 

gemeente wilde zorgvuldig onderzocht hebben of dit zand voldeed aan de hiervoor geldende normen voor 

onder andere styreen (een chemisch oplosmiddel) en bestrijdingsmiddelen (waaronder DDT), omdat daar 

ongerustheid over was ontstaan. 

 

Wie heeft het onderzoek uitgevoerd? 

Dit onderzoek is uitgevoerd door deskundigen van onafhankelijk adviesbureau Royal HaskoningDHV, dat 

voor de analyse van alle zand- en grondwatermonsters gebruik heeft gemaakt van een onafhankelijk en 

erkend laboratorium. Het nemen van monsters en het uitvoeren van de analyses zijn betrouwbaar, 

volgens geldende eisen, normen en protocollen. 

 

De herkomst van het zand 

Het zand in de bewuste  partij 400715 (project PC050715) was afkomstig van het grondreinigingsbedrijf 

van Vink aan de Hanzeweg 7 in Barneveld. Daar is het zand door ‘extractieve reiniging’ (scheiding van 

schone en verontreinigde gronddeeltjes) geschikt gemaakt voor hergebruik, omdat het bij inname 

verontreinigd was. Vervolgens is het gereinigde zand getransporteerd naar de grondbank van Vink aan de 

Wencopperweg. Een eerste onderzoeksvraag was om te weten waar het zand, vóórdat het gereinigd 

werd, vandaan kwam. De gemeente Barneveld heeft die informatie opgevraagd bij Vink. De informatie die 

Vink aanleverde kon door de onderzoeker onvoldoende onafhankelijk op juistheid worden onderzocht. Om 

die reden is de onderzoeksstrategie aangevuld. 

 

Wat kunnen we opmerken ten aanzien van de door Vink geleverde informatie 

 Vink stelt dat het ingenomen zand niet afkomstig is van locaties waar styreen in het productieproces 

voorkomt. Er zijn incomplete analysecertificaten verstrekt en de herkomst van de te reinigen grond is 

onvoldoende duidelijk gemaakt. In de door Vink aangeleverde analysecertificaten, is geen onderzoek 

gedaan naar styreen. De stelling dat styreen niet in het zand aanwezig heeft kunnen zijn, wordt niet 

ondersteund door de beschikbaar gestelde informatie. 

 Uit door Vink aangeleverde informatie blijkt, dat het zand vóór de reiniging verontreinigd is geweest 

met zware metalen, PAK, PCB’s, vluchtige (stoffen die snel kunnen verdampen) aromaten en vluchtige 

gechloreerde koolwaterstoffen, minerale olie en bestrijdingsmiddelen. 

 

Is er verontreinigd zand aangetroffen? 

Binnen de gemeente Barneveld is op 13 locaties zand uit de bewuste partij toegepast. Op een aantal 

locaties waar het zand van Vink is gebruikt, zijn op in totaal meer dan 130 plekken grondmonsters 

genomen in de openbare ruimte (denk aan wegen en parkeerplaatsen), bij de entree van woningen en in 

kruipruimtes. Het onderzoek was daarmee uitgebreider dan de normen voorschrijven.  

 

Op één plek na is nergens zand aangetroffen die verontreinigd is tot boven de gestelde normen, en 

waarbij een directe relatie is te leggen tussen het zand uit de bewuste partij 400715 (project PC050715) 

en de kwaliteit van het zand. 
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Belangrijk om te weten 

De betrokken bewoners hoeven zich, mede gezien het rapport van de GGD Gelderland midden [ref5], 

geen zorgen over de gezondheid door de toepassing van het zand te maken. Het onderzoek toont aan dat 

er geen risico's voor de volksgezondheid aanwezig zijn. 

 

Advies 

Adviesbureau Royal HaskoningDHV adviseert om het zand dat verontreinigd is met styreen door 

ontgraving te verwijderen (boring E004 in Ternate). De aannemer moet daar vervolgens schoon en 

gecertificeerd zand aanbrengen. Om alle onzekerheid weg te nemen, adviseren wij om de kwaliteit van 

het te leveren zand vooraf specifiek te verifiëren.  

 

De aannemer moet erkend zijn in het kader van de BRL SIKB 7000 (protocol 7001) en moet de 

werkzaamheden onder dit certificaat uitvoeren. Op de uitvoering van de werkzaamheden zal 

milieukundige begeleiding in het kader van de BRL SIKB 6000 (protocol 6001) plaatsvinden. 

 

Na uitvoering van de werkzaamheden zal een evaluatieverslag worden opgesteld. Dit verslag zal ter 

instemming worden ingediend bij het bevoegd gezag (Omgevingsdienst De Vallei). 
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1 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Barneveld heeft Royal HaskoningDHV onderzoek gedaan naar de 

toepassing van zand uit een specifieke partij (partij 400715, met name deelpartij 1) in een aantal 

nieuwbouwprojecten. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van dit zand.  

 

Bij het realiseren van deze nieuwbouw is in de periode vanaf november 2015 tot en met januari 2016 

milieuhygiënisch schoon zand uit een specifieke partij van Barneveld Recycling (onderdeel van Vink 

Holding B.V., hierna: Vink) toegepast. Dit zand voldeed echter mogelijk niet aan de hiervoor geldende 

normen voor styreen en bestrijdingsmiddelen (waaronder DDT). 

 

Hierdoor is onrust en onzekerheid ontstaan bij de bewoners van de betreffende wijken voor wat betreft de 

kwaliteit en geschiktheid van het toegepaste zand. Daardoor is ook onzekerheid ontstaan over de 

veiligheid en gezondheid van hun woonomgeving. 

1.1 De aanleiding 

Het team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten heeft in de periode van december 2016 tot juli 2017 

een diepgaand administratief toezicht bij Barneveld Recycling [ref 1] uitgevoerd. Bij dit diepgaand 

administratief toezicht zijn onregelmatigheden geconstateerd met betrekking tot de keuring en toepassing 

van de genoemde partij gereinigd zand (partij van project PC050715 met kenmerk 400715 en deelpartij 1 

en deelpartij 2). 

1.2 De onderzoeksvraag en doelstelling 

Voor het onderhavige onderzoek zijn de volgende processtappen en doelstellingen geformuleerd: 

 Het vooronderzoek zal duidelijk inzicht geven in de locaties waar het “verdachte” zand is toegepast of 

mogelijk is toegepast. 

 Op basis van de informatie uit het vooronderzoek wordt een concept onderzoeksstrategie ontwikkeld 

om inzicht te krijgen in de kwaliteit en veiligheid van het zand ter plaatse van de “verdachte” 

terreindelen. 

 Deze concept onderzoeksstrategie wordt toegelicht aan een vertegenwoordiging van de bewoners 

(klankbordgroep). De klankbordgroep wordt de gelegenheid gegeven om hierop te reageren en vragen 

te stellen. 

 De concept onderzoeksstrategie wordt waar gewenst aangepast en vervolgens conform en onder 

certificaat van de geldende richtlijnen (NEN-normen en BRL SIKB richtlijnen) uitgevoerd en de 

resultaten worden op een transparante en overzichtelijke wijze gerapporteerd. 

 De uitvoering en de tussentijdse uitkomsten van het onderzoek wordt toegelicht aan de bewoners. Ook 

hier geldt dat de bewoners de gelegenheid krijgen om hierop te reageren en/of vragen te stellen. 

Het resultaat van het onderzoek is een rapport dat inzicht geeft in de toepassing van het zand en de 

kwaliteit van het toegepaste zand mede gebaseerd op informatie over de herkomst van het zand. 

 

 

 

 

  

Het onderzoek heeft niet tot doel om een uitspraak te doen over 

het handelen van betrokken partijen en/of diens adviseur(s). 
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1.3 Privacy en het onderzoek 

Bij de uitvoering van het onderzoek hebben wij ons gebaseerd op openbaar beschikbare en niet 

persoonsgebonden informatie. Daar waar in deze informatie persoonlijke gegevens zijn vermeld, heeft dit 

betrekking op zakelijke informatie die onderdeel uitmaakt van zijn/haar rol in het project danwel in 

zijn/haar taak als geregistreerde monsternemer, veldwerker, milieukundig begeleider en/of projectleider. 

 

In het kader van het onderzoek is voor een aantal toepassingslocaties het uitvoeren van veldwerk op 

particuliere percelen noodzakelijk geweest. De betreffende eigenaren of huurders van percelen zijn door 

de gemeente Barneveld persoonlijk over de uitvoering van het onderzoek geïnformeerd en hen is vooraf 

toestemming gevraagd om ter plaatse het gewenste veldwerk uit te voeren. In een aantal gevallen is geen 

toestemming verleend of is de situatie ter plaatse zodanig geweest dat het uitvoeren van het 

bodemonderzoek tot significante schade aan persoonlijke eigendommen zou hebben geleid. In deze 

gevallen is de boring komen te vervallen. In dergelijke situatie is de beoogde locatie van deze boring bij de 

bespreking van de onderzoeksresultaten om reden van privacy niet weergegeven. 

1.4 Definities en terminologie 

In het kader van het onderzoek zijn de volgende definities en terminologie gebruikt: 

 

 Achtergrondwaarde (grond) 

Vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er 

geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen 

 Bodemfunctieklasse 

De bodemfunctieklasse is een weergave van het huidige, en eventueel toekomstige, gebruik van de 

landbodem. Eén van de uitgangspunten van het generieke kader van het Besluit is namelijk dat de 

milieuhygiënische kwaliteit van de toe te passen partij grond of baggerspecie geschikt moet zijn voor 

het gebruik van de ontvangende bodem (de bodemfunctieklasse). 

 BRL SIKB 1000 

Beoordelingsrichtlijn, Monsterneming voor partijkeuringen 

In deze beoordelingsrichtlijn zijn de eisen opgenomen die worden gehanteerd als grondslag voor de 

afgifte en instandhouding van het procescertificaat voor de uitvoering van monsterneming bij 

partijkeuringen. 

 BRL SIKB 2000 

Beoordelingsrichtlijn, Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek 

Deze beoordelingsrichtlijn bevat de eisen voor het verrichten van veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- 

en waterbodemonderzoek. 

 BRL SIKB 7500 

Beoordelingsrichtlijn, Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie 

Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) met bijbehorend protocollen betreft het proces rond acceptatie, in- en 

uitkeuring en bewerking van verontreinigde grond en baggerspecie resp. van andere – tot grond 

bewerkbare – afvalstoffen. Tevens valt (koude) immobilisatie van verontreinigde grond en 

baggerspecie tot een bouwstof binnen de scope van BRL SIKB 7500. 

 BRL SIKB 9335 

Beoordelingsrichtlijn voor grond 

Deze BRL en daarbij behorende protocollen zijn bindend voor de afgifte van en instandhouding van 

een milieuhygiënische verklaring dan wel een civieltechnische verklaring. Certificaathouders kunnen op 

basis van deze BRL een milieuhygiënische verklaring BRL 9335 afgeven bij partijen grond (waaronder 
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zand, klei etc.) met een milieuhygiënische kwalificatie die wordt vastgesteld op basis van protocol 

9335-1, 9335-2 en/of 9335-4. Certificaathouders kunnen op basis van deze BRL een Civieltechnische 

verklaring BRL 9335 afgeven bij partijen die naast een milieukundige kwalificatie aanvullend zijn 

voorzien van een civieltechnische kwalificatie die wordt vastgesteld op basis van protocol 9335-9. 

 Cunet 

een ontgraven gedeelte in een niet of onvoldoende draagkrachtige grondlaag. In deze ontgraving wordt 

een baan aangelegd als dragend lichaam voor wegen, nutsleidingen of kabels. In het cunet wordt 

veelal een zandlichaam aangebracht ten behoeve van de benodigde draagkracht van een fundering. 

 Gestandaardiseerde gehalten 

Volgens de Regeling bodemkwaliteit naar standaardbodem (10% organisch stof en 25 %lutum 

(minerale bestanddelen met een diameter kleiner dan 2 µm)) gecorrigeerde gehalten in de bodem of 

grond. In het geval de concentratie beneden de bepalingsgrens ligt wordt de bepalingsgrens 

vermenigvuldigd met een factor 0,7. De hierbij verkregen waarde wordt gebruikt voor de toetsing aan 

de geldende normen; 

 Interventiewaarde (grond en grondwater) 

Vastgestelde generieke waarden die aangeven dat bij overschrijding sprake is van potentiële ernstige 

vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft, als 

bedoeld in artikel 36 van de Wet bodembescherming 

 NEN 5725:2017 Bodem ‐ Landbodem ‐ Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch 

vooronderzoek 

In deze norm wordt de werkwijze beschreven voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar de 

(mogelijke) aanwezigheid van verontreinigingen in en de verwachte milieuhygiënische kwaliteit van de 

landbodem 

 NEN 5740+A1:2016 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 

bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond 

Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging en de werkwijze voor 

het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem en eventueel daaruit vrijkomende 

grond. De norm is van toepassing op verkennend bodemonderzoek van zowel onverdachte als 

verdachte locaties. 

 NEN 5707+C2:2017 Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond 

Deze norm beschrijft de werkwijze voor de uitvoering van onderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 

van asbest in landbodem, daaruit vrijgekomen grond alsmede ingedroogde (gerijpte) baggerspecie. 

 Streefwaarde (grondwater) 

Vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede kwaliteit van het grondwater, waarvoor 

geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen 
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2 Achtergrondinformatie 

2.1 De oorspronkelijke herkomst van het zand 

2.1.1 Informatie Vink 

Het zand in de bewuste partij 400715 (project PC050715) is afkomstig van de extractieve reiniging van 

Vink aan de Hanzeweg 7 te Barneveld. Na reiniging is het zand getransporteerd naar de grondbank van 

Vink aan de Wencopperweg. Voor reiniging was derhalve sprake van grond/zand dat in zekere mate 

verontreinigd was. 

 

In beschikbare documenten is het volgende over de herkomst van het zand aangegeven: 

 

 Rapport Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. [ref 2] 

“…De benodigde voorinformatie over de herkomst en verwachte kwaliteit valt onder de 

verantwoordelijkheid van de certificaathouder en is derhalve beschikbaar bij Vink Milieutechnisch 

Adviesbureau BV. De voorinformatie is met name van belang om vast te stellen of in aanvulling op het 

‘standaardpakket’ nog andere stoffen moeten worden geanalyseerd om daarmee te voorkomen dat 

ernstig verontreinigde grond wordt geleverd. Door de opdrachtgever is aangegeven dat de partij grond 

afkomstig is vanuit de BRL7500, gereinigde grond en derhalve bekend was als depot PC050715. De 

partij betreft derhalve geen samengevoegde partij grond. In dat geval is de partijgrootte gelimiteerd tot 

10.000 ton. Op het depot worden twee partijkeuringen uitgevoerd. In onderhavig rapport betreft dit 

DP1. DP2 is bekend onder rapportnummer P2015-1588. De benodigde voorinformatie over de 

herkomst en verwachte kwaliteit valt onder de verantwoordelijkheid van de certificaathouder en is 

derhalve beschikbaar bij Vink Milieutechnisch Adviesbureau BV…” 

 Rapport Tauw [ref 7] 

“…De milieuhygiënische kwaliteit van de ingenomen partijen verontreinigde grond bij Vink varieert van 

licht tot sterk verontreinigd (bij toetsing aan de Wet Bodembescherming betreft dit gehalten > 

interventiewaarden). De grond is afkomstig van onder andere calamiteiten en bodemsaneringen. De 

reiniging van de ingenomen partijen bestaat uit het zeven van de grond op verschillende fracties en 

uiteindelijk extractieve reiniging. Het proces van inname en reiniging is als volgt te omschrijven; De 

opslagclusters (= ingenomen partij met informatie over milieuhygiënische kwaliteit) worden 

samengevoegd tot bewerkingsclusters (die worden gereinigd). De gereinigde bewerkingsclusters 

worden samengevoegd tot keuringsclusters waarna deze uiteindelijk worden samengevoegd tot het 

desbetreffende productcluster dat op diverse locaties (binnen en buiten Barneveld) is toegepast. Uit 

het schema van de ingenomen partijen verontreinigde grond (opslagclusters) blijkt dat deze naast de 

parameters uit het standaardpakket NEN tevens OCB’s (bestrijdingsmiddelen waaronder aldrin, DDT 

en HCH), BTEX (aromaten) en VOCl (chloorhoudende koolwaterstoffen) bevatten. Er is echter op 

basis van de verkregen gegevens geen aanleiding om styreen te verwachten in de ingenomen partijen. 

Styreen wordt voornamelijk gebruikt als monomeer voor de productie van polymeren. De ingenomen 

partijen grond zijn niet afkomstig van een locatie waarbij styreen als kritische parameter in het 

productieproces voorkomt…” 

 

De gemeente Barneveld heeft bij Vink meerdere malen een verzoek ingediend tot het verstrekken van 

informatie over de herkomst van het zand zodat in het kader van onderhavig onderzoek een 

onafhankelijke verificatie van de kwaliteit van de grond/het zand voor reiniging uitgevoerd kon worden. 
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Deze verificatie zou ook antwoord moeten geven op de vraag of informatie over de verdachte parameters 

(styreen, bestrijdingsmiddelen (waaronder alfa-HCH, beta-HCH en DDT) en gechloreerde 

koolwaterstoffen (dichloormethaan)) beschikbaar was bij aanlevering van de te reinigen grondstroom. 

 

Op 21 februari is namens Vink de in tabel 1 weergegeven informatie over de herkomst van de partij 

geleverd. 

 

Registratie-

datum 
Stoffen 

Hoeveelheid 

(ton) 
Calamiteit/sanering 

Bijlage - 

certificaat 

20-6-2015 
Kwik, lood, PAK, minerale 

olie 
1.140 Sanering 001 

26-6-2015 
Koper, lood, nikkel, zink, 

barium 
9.332 Sanering 002 

06-02-2013 - 

23-09-2015 

Minerale olie, BTEX, PAK, 

VOCL & Aldrin 
9.147 

Sanering minerale olie, aromaten 

PAK, VOCL en OCB's 
003 

29-3-2013 Minerale olie  47 Veegvuil, kleine calamiteiten 009 

22-6-2012 Minerale olie 4,5 Veegvuil, kleine calamiteiten 010 

4-9-2012 Metalen 8 Veegvuil, kleine calamiteiten 011 

03-05-2013 -16-

05-2013 
Minerale olie 50 Veegvuil, kleine calamiteiten 012 

16-05-2012 - 

06-09-2012 

Minerale olie, zware 

metalen 
6,06 Veegvuil, kleine calamiteiten 013 

3-7-2014 PAK 133 Sanering PAK 004 

4-9-2015 OCB 190 Sanering OCB's 005 

10-07-2014- 28-

11-2014 
VOCL, minerale olie 361 Sanering VOCl 006A en 006B 

02-07-2015 en 

03-07-2015 

Minerale olie, BTEX, PAK, 

VOCL 
556 Sanering PAK, aromaten en VOCL 007A en 007B 

30-6-2015 PCB's 239 Sanering PCB's 008B 

Subtotaal 21.213,56   

Tabel 1 Informatie over de oorspronkelijke herkomst van gereinigd zand 

 

In de begeleidende e-mail zijn analysecertificaten, zie bijlage 8 van dit rapport, van de betreffende partij 

bijgevoegd. Ten aanzien van de geleverde informatie wordt opgemerkt dat: 

 Na reiniging is het volume grond/zand minder dan de optelling van alle deelpartijen (verschil ca. 18 

ton). Door Vink wordt dit verklaard door het feit dat bij de extractieve reiniging de kleine delen (met 

verontreiniging) worden verwijderd en separaat wordt verwerkt. 

 De stelling dat de ingenomen partijen grond niet afkomstig zijn van een locatie waarbij styreen als 

kritische parameter in het productieproces voorkomt is niet verifieerbaar onderbouwd. 

 In geen van de uitgevoerde analyses heeft onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van 

styreen in het aangeleverd monster. Het uitsluiten van styreen als verdachte parameters is op die 

grond niet mogelijk. 
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 Het certificaat met kenmerk bijlage 013 betreft een certificaat dat pas na reiniging en toepassing van 

het zand is geproduceerd (aanlevering monster 30-08-2016). 

 De te reinigen grond is op basis van de geleverde informatie in ieder geval verontreinigd geweest met 

zware metalen, PAK, PCB’s, vluchtige aromaten, vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen, minerale 

olie en bestrijdingsmiddelen. 

 

2.1.2 Conclusie met betrekking tot de oorspronkelijk herkomst van het zand 

Samenvattend wordt geconcludeerd dat Vink tot op heden geen of onvoldoende verifieerbare informatie 

heeft verstrekt. Het is voor Royal HaskoningDHV niet mogelijk geweest de gewenste invulling te geven 

aan deze onderzoeksvraag c.q. daar een bevredigend antwoord op te geven. 

 

Bij het onderzoek naar de kwaliteit van het toegepaste zand is door de keuze van de onderzoek- en 

analysestrategie (zie hoofdstuk 4) hier rekening mee gehouden. 

 

2.2 Verificatie van door derden gesuggereerde herkomstlocaties 

Tijdens de uitvoering van het onderzoek zijn door derden suggesties aangedragen over de mogelijke 

oorspronkelijke herkomst van het zand. Deze locaties zijn door het opvragen van openbare documenten 

bij het betreffende bevoegde gezag geverifieerd: 

 

• Locatie Patentlaan 2 te Rijswijk (Zuid-Holland) 

Op deze locatie is een sanering van een petroleumverontreiniging uitgevoerd. Hierbij is 8 en 9 juni 

2015 in totaal 490,48 ton met minerale olie en vluchtige aromaten verontreinigde grond afgevoerd 

naar Vink ten behoeve van reiniging. Het is niet zeker of deze partij ook daadwerkelijk onderdeel 

uitmaakt van de bewuste gereinigde partij. 

• Enka-terrein te Ede 

De grondsanering op het Enka-terrein in Ede heeft een aantal jaar voor de reiniging en toepassing 

van het zand plaatsgevonden. Het is derhalve niet de verwachting dat dit met elkaar verband 

houdt. Het is echter wel bekend dat zand uit de bewuste partij is toegepast op het Enka-terrein 

(zie paragraaf 3.3) 

 

2.3 Het proces van reiniging tot toepassing 

Op het terrein van Recycling Barneveld (Vink) aan de Hanzeweg 7 te Barneveld is een zogenoemde 

mobiele grondreinigingsinstallatie (Kurstjens B.V.) in gebruik. Kurstjens heeft een samenwerkingsverband 

met Recycling Barneveld. In een hiertoe ingerichte hal aan de Hanzeweg 7 te Barneveld nemen Vink en 

Kurstjens extractief reinigbare grond in. 

 

Wanneer voldoende te reinigen grond in voorraad ligt wordt één van de mobiele installaties in de hal 

geplaatst en wordt gestart met de reiniging van de grond. Deze installaties hebben een capaciteit van 30 

tot 60 ton per uur afhankelijk van de eigenschappen van het te behandelen materiaal. 

 

Met deze installatie wordt door een fysisch-chemische methode verontreinigde grond gereinigd. De 

installatie is geschikt voor het reinigen van zandhoudende gronden en baggerspecie die verontreinigd zijn 

met organische en anorganische verbindingen en voor grond die verontreinigd is met hechtgebonden 

en/of niet hechtgebonden asbest. 
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Bij de reiniging ontstaat een deelstroom van, naar verwachting herbruikbaar, zand en verontreinigde 

slibkoek, De slibkoek wordt verwerkt op een daarvoor erkende stortlocatie. Het gereinigde zand wordt 

vervolgens getransporteerd naar het terrein van Recycling Barneveld aan de Wencopperweg te 

Barneveld. Op deze locatie wordt de partij zand gekeurd en na gebleken geschiktheid gedistribueerd. 

 

Op het moment dat zand het terrein aan de Wencopperweg verlaat wordt het gewicht per vracht gewogen 

en per partijnummer/project geregistreerd in de administratie van Vink. 

 

2.4 De initiële partijkeuringen 

In het kader van de mogelijk toepassing van de partij zand van project PC050715 met kenmerk 400715 is 

door Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. (hierna: Certicon) een partijkeuring uitgevoerd. Gelet op de 

omvang van deze partij (> 10.000 ton) is de partij opgesplitst in twee deelpartijen van maximaal 10.000 

ton (deelpartij 1 en 2).  

 

De resultaten van de partijkeuring voor deelpartij 1 zijn beschreven in het rapport ‘Afkeur BRL 7500 

Rapport partijkeuring PC050715 – deelpartij 1, projectnummer P2015-15989’ (kenmerk P2015-1589, d.d. 

3 november 2015 [ref 2]). Uit de resultaten deze partijkeuring is geconcludeerd dat op grond van 

overschrijdingen voor de parameter styreen en de spreiding in de gemeten gehalte voor styreen (28,3) 

deze partij niet toepasbaar is in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Daarnaast zijn overschrijdingen 

geconstateerd voor de parameters dichloormethaan en een aantal bestrijdingsmiddelen voor toepassing 

op een locatie met een bodemfunctieklasse wonen. 

 

De resultaten van de partijkeuring voor deelpartij 2 zijn beschreven in het rapport ‘Rapportage Keuringen 

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v., Projectnaam P050715 – deelpartij 2, projectnummer P2015-

15988’ (kenmerk P2015-1588, d.d. 5 november 2015 [ref 3]). Uit de resultaten deze partijkeuring is 

geconcludeerd dat deze partij voldoet aan de eisen voor klasse industrie en tevens voldoet aan de 

normen voor toepassing in een Grootschalige toepassing. 

 

In opdracht van Vink is op 4 november 2015 door Certicon een herkeuring uitgevoerd van deelpartij 1. De 

resultaten van deze herkeuring zijn beschreven in het rapport ‘Rapportage Keuringen Vink Milieutechnisch 

Adviesbureau b.v., Projectnaam 400715 – deelpartij 1, projectnummer 15-1718’ (kenmerk P2015-1718, 

d.d. 16 november 2015 [ref 4]). Uit de resultaten deze herkeuring is geconcludeerd dat deze partij in het 

kader van het Besluit Bodemkwaliteit voldoet aan de eisen voor schone grond (Klasse 

Achtergrondwaarde) en tevens voldoet aan de normen voor toepassing in een Grootschalige toepassing. 
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3 De toepassing van het gereinigde zand 

Op basis van de herkeuring van deelpartij 1 en de initiële keuring van deelpartij 2 is het in partij 400715 

opgeslagen zand in diverse projecten toegepast. In dit hoofdstuk wordt de uitvoering en de resultaten van 

het onderzoek naar de toepassing van de deelpartijen 1 en 2 beschreven. 

3.1 Informatie bronnen 

Bij het onderzoek naar de toepassing van het zand is gebruik gemaakt van de bevindingen zoals 

vastgelegd in het rapport ‘Administratief Toezicht Afvalverwerking Vink en Recycling Barneveld te 

Barneveld’ [ref 1]. 

 

Bij het onderzoek door Team Ketentoezicht is het bewuste deel van de administratie van Vink in 

verzekering gesteld. Deze in verzekering gestelde administratie van Vink is eveneens gebruikt bij het 

onderzoek naar de toepassing van het zand. 

3.2 Werkwijze onderzoek 

Het door Royal HaskoningDHV uitgevoerde onderzoek naar de toepassing van het zand heeft in een 

aantal stappen plaatsgevonden 

 

Toelichting op processen en administratieve aspecten 

Vink is in de gelegenheid gesteld om op hoofdlijnen een toelichting te geven over de wijze van acceptatie 

van grond, grondreiniging, uitgifte van grond en de wijze waarop deze grondstromen worden 

geadministreerd. Deze informatie is van belang om de wijze van administratie te kunnen begrijpen. 

 

Afleiding stromen zand 

Aansluitend zijn op basis van de rapportage van Team Ketentoezicht de grondstromen inzichtelijk 

gemaakt. Hieruit bleek dat op een aantal punten onduidelijkheden en leemten in kennis aanwezig waren. 

 

Om die reden is de bij Team Ketentoezicht in verzekering gestelde administratie van Vink per item 

gecontroleerd. Op basis van deze stap zijn de toepassingslocaties c.q. projecten van toepassing 

vastgesteld. 

 

Verificatie toepassingslocatie 

De toepassingslocaties van het zand uit deelpartij 1 zijn vervolgens gecontroleerd door de 

projectadministratie van het betreffende projecten te controleren op de leverantie van de bewuste 

hoeveelheden zand. Dit deel van het onderzoek heeft zich beperkt tot de toepassingslocaties binnen de 

gemeente Barneveld (Barneveld en Voorthuizen). 

 

In een aantal gevallen is sprake van een zogenoemde leverantie van zand, waarbij de ontvanger het zand 

op eigen initiatief heeft verwerkt. In deze gevallen is het onderzoek beëindigd met het bij de ontvangende 

partij verifiëren van de hoeveelheid door Vink geleverd zand. 

 

In één geval is de locatie slechts op hoofdlijnen af te leiden uit de omschrijving. De ontvanger van het 

zand en de exacte locatie van toepassing is echter niet bekend. Het verzoek van de gemeente Barneveld 

om nadere informatie heeft Vink afgewezen. Deze locatie is vervolgens verder buiten beschouwing 

gelaten. 
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Bij leverantie van zand (los) wordt opgemerkt dat het bij civiele werken niet ongebruikelijk is om de 

leverantie te baseren op de standaard inhoudsmaten van vachtwagens. In dergelijke gevallen niet het 

gewicht van het geleverde zand maatgevend, maar het volume van het zand (los gestort). Hierbij worden 

de volgende standaardmaten gehanteerd: 

 Vrachtwagen 6x6 (wielen x assen) 16 m³ 

 Vrachtwagen 8x4    20 m³ 

 Vrachtwagen 8x8   22 m³ 

 Vrachtwagen 10x8   25 m³ 

 Oplegtrekker     25 m³ 

 

Door deze algemeen geaccepteerde werkwijze en de mogelijk variatie in de daadwerkelijk geleverde 

hoeveelheid zand per vracht maakt de verificatie van het geleverde zand en de toepassing daarvan in dit 

specifieke onderzoek complex en minder eenduidig. 

 

Verificatie toepassing 

Na een positieve verificatie van de geleverde hoeveelheid zand is de toepassing van het zand 

vastgesteld. Aan de hand van de projectadministratie van de toepasser/ontvanger van het zand (waar is 

zand toegepast en tot welke diepte) is gecontroleerd of de omvang van de toepassing (oppervlak en 

diepte) overeenkomt met de hoeveelheid geleverd zand. 

 

Bij de verificatie van de toepassing is de vuistregel gehanteerd dat 1 m³ zand (vast) een gewicht van 1,7 

ton (1.700 kg) vertegenwoordigd. 

 

In geval significant meer zand uit de bewuste partij is geleverd dan op basis van de toepassing zou 

worden verwacht dan is dat een indicatie dat het zand over een groter oppervlak of in een grotere dikte is 

toegepast. In een dergelijke situatie zijn de contouren van de toepassing nader gecontroleerd. 

 

In het geval minder zand uit de bewuste partij is geleverd dan op basis van de toepassing zou worden 

verwacht dan is dat een indicatie dat bij de toepassing ook ander zand is toegepast. In een dergelijke 

situatie is de projectadministratie gecontroleerd op aanvullende leveranties van zand. 

 

3.3 Afleiding stromen zand 

Bij de leverantie van zand aan derden wordt in de administratie van Vink een zogenoemd 

(concept)grondbewijs (aangeduid met ‘GC’) gegenereerd. 

 

Bij het daadwerkelijk verlaten van het terrein wordt per vrachtwagen het gewicht bepaald. Dit gewicht 

wordt vastgelegd en vervolgens aan een projectnummer gekoppeld. In tabel 2 zijn de resultaten van het in 

onderhavig onderzoek uitgevoerde administratieve onderzoek weergegeven.
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Afgifte- 

nummer 
Datum 

Omvang 

(ton) 
Aannemer 

Project- 

nummer 

Omvang 

(ton) 
Gemeente toepassing Opmerking 

GC16047 16-11-2015 854,18 Vink Aannemingsmaatschappij P15A0041 854,18 Barneveld, Eilanden Oost 
Betreft een woonlocatie 

Zie paragraaf 3.4.1 

GC16048 16-11-2015 6.718,66 Vink Aannemingsmaatschappij P15A0218 6.718,66 Barneveld, Veller II, cluster J 

Betreft een woonlocatie 

De toepassing is in de administratie ook wel 

aangeduid als ‘Minorcalaan’ of ‘Station zuid’ of 

‘Zijdehoenderlaan’ 

 

Zie paragraaf 3.4.2 

GC16049 23-11-2015 46,28 Vink Aannemingsmaatschappij P14A0010 46,28 
Barneveld, Van den Bogertlaan 

Betreft een woonlocatie  

Zie paragraaf 3.4.3 GC16055 30-11-2015 194,46 Vink Aannemingsmaatschappij P13A0056 194,46 

GC16050 23-11-2015 272,02 Vink Aannemingsmaatschappij P14A0085 272,02 Bilthoven 

Betreft een woonlocatie  

Betreft de herontwikkeling La Luna aan de 

Poolsterlaan 

GC16051 23-11-2015 230,12 Vink Aannemingsmaatschappij P15A0028 230,12 Voorthuizen, Apeldoornsestraat 
Betreft een woonlocatie  

Zie paragraaf 3.4.4 

GC16052 23-11-2015 64,16 Vink Aannemingsmaatschappij P15A0208 64,16 Almere 

Betreft een woonlocatie 

Betreft een terrein van Triade aan de Bachlaan 

te Almere 

GC16053 23-11-2015 8,58 Vink Aannemingsmaatschappij P15S0094 8,58 Rijswijk 
Betreft een woonlocatie 

Nadere aanduiding: Berkhof 

GC16054 30-11-2015 21,12 Enzerink P12K0001 21,12 Barneveld, Stationsweg 117 
Betreft een industriële locatie (Moba 

Barneveld). Zie paragraaf 3.4.7 

GC16056 30-11-2015 79,06 Vink Aannemingsmaatschappij P15A0057 79,06 Ede 

Betreft een woonlocatie 

In opdracht van de gemeente Ede is door 

Ingenieursbureau Land een onderzoek 

uitgevoerd [ref 8]. 

GC16057 30-11-2015 30,76 Vink Aannemingsmaatschappij P15A0192 30,76 Apeldoorn 
Betreft toepassing natuurontwikkeling 

Drostendal e.o. 
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Afgifte- 

nummer 
Datum 

Omvang 

(ton) 
Aannemer 

Project- 

nummer 

Omvang 

(ton) 
Gemeente toepassing Opmerking 

GC16058 30-11-2015 20,02 Vink Aannemingsmaatschappij P15A0195 20,02 Almelo Betreft toepassing Bedrijvenpark Twente 237 

GC16059 30-11-2015 263,94 Vink Aannemingsmaatschappij P15A0214 263,94 Veenendaal 
Toepassing in het kader van bodemsanering en 

grondwerk De Poster (Schrijverspark) 

GC16061 7-12-2015 82,68 Vink Aannemingsmaatschappij 

a08.0360 17,90 Barneveld, Veller fase 1 (BR en WR) 

Betreft een woonlocatie 

Hoeveelheid onder een verouderd project 

ingeboekt. Hoort bij Veller II, cluster F. Zie 

paragraaf 3.4.5 

P15A0053 64,78 Barneveld, Veller II, Cluster F 
Betreft een woonlocatie 

Zie paragraaf 3.4.5 

GC16062 7-12-2015 258,32 Vink Aannemingsmaatschappij 

P15S0084 

258,31 Barneveld, Kapweg 
Administratie bevat geen nadere adressering. 

Zie paragraaf 3.4.8 
    272,52 Barneveld, Kapweg (Kootwijkerbroek) 

GC16063 14-12-2015 2,50 Vink Aannemingsmaatschappij 

P12S0001 

2,50 

Voorthuizen, Zevenbergjesweg 27 

Betreft locatie met meerdere particulier chalets 

Zie paragraaf 3.4.9 

 

2,50 ton lijkt op basis van de administratie 

dubbel te zijn ingeboekt. 
    21,58 

GC16064 14-12-2015 13,84 Vink Aannemingsmaatschappij P15A0001 13,84 Bunnik Betreft de locatie Vrumonaweg 2 

GC16065 14-12-2015 36,74 Vink Aannemingsmaatschappij P15A0068 36,74 Woudenberg 

Betreft een woonlocatie 

Betreft de locatie Groenewoud (nieuwbouw 52 

woningen) 

GC16066 14-12-2015 93,66 Vink Aannemingsmaatschappij P15A0213 93,66 Hoevelaken 
Betreft een woonlocatie (nieuwbouwlocatie 

Koningshorst aan de Koninginneweg) 

GC16067 14-12-2015 13,86 Vink Aannemingsmaatschappij P13S0063 13,86 Voorthuizen, Noordersingel Zie paragraaf 3.4.10 

GC16068 22-12-2015 35,62 Vink Aannemingsmaatschappij P14A0059 35,62 Leusden 
Betreft een woonlocatie (Princenhof aan de 

Burg. De Beauforweg) 

GC16069 4-1-2016 34,50 Mussche P12K0001 34,50 Achterveld 

Betreft een woonlocatie 

 

In opdracht van de gemeente Leusden is door 

De Klinker Milieu een onderzoek uitgevoerd [ref 

6]. 
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Afgifte- 

nummer 
Datum 

Omvang 

(ton) 
Aannemer 

Project- 

nummer 

Omvang 

(ton) 
Gemeente toepassing Opmerking 

GC16070 4-1-2016 22,58 Vink Aannemingsmaatschappij P14A0216 22,58 Laren 

Betreft een woonlocatie 

Betreft appartementencomplex De Torenvalk 

aan de Remiseweg 

GC16071 11-1-2016 7,38 G. van Beek Kalverstalinrichting P12S0004 7,38 

G. van Beek Kalverstalinrichting 
Betreft industriële locaties 

Diverse niet nader bekende stalbouwprojecten 
GC16076 15-2-2016 14,20 G. van Beek Kalverstalinrichting P15S0084 14,20 

GC16072 8-2-2016 2,36 W. Fokker P12C0228 2,36 Barneveld, Stanleystraat 24 
Betreft een woonlocatie 

Zie paragraaf 3.4.11 

GC16077 15-2-2016 297,52 Afvalverwerking Vink P13S0048 297,52 

Barneveld, Wencopperweg 

Betreft industriële locaties 

Deze hoeveelheid is ook meegenomen in 

subtotaal 2 (19-02-2016). Mogelijk is sprake 

van dubbele boeking. Ook mede gelet op de 

periode van vermelding in de administratie. 

GC16060 7-12-2015 1.534,74 Vink Aannemingsmaatschappij P13S0048 1.534,74 

Subtotaal 1 (deelpartij 1) 11.253,86      

 

11-12-2015 –  

09-09-2016 
2.903,96 Nieuwe inrit stortplaats P13S0048 2.903,96 

Barneveld, Wencopperweg 
Betreft industriële locaties 

Toegepast op het terrein van Vink Barneveld 16-06-2016 

en 30-09-2016 
5.161,70 

Onderlaag aanleg nieuwe 

Grondbank en inrichting nieuwe 

grondbank 

P16S0001 5.161,70 

30-09-2016 1.873,52 Verschil in soortelijk gewicht    
Betreft een administratieve correctie op het 

soortelijk gewicht. 

Subtotaal 2 (deelpartij 2) 9.939,18 Gebruik op inrichting     

Totaal (1+2) 21.193,04      

    P12S0012 495,16 Barneveld, Wencopperweg 64 Zie paragraaf 3.4.6 

    P12S0035 17,16 
Voorthuizen Kieftveen 

(camping Vredeoord) 
Zie paragraaf 3.4.12 

    P13S0069 7,48 Donkelaar containers Betreft leverantie 

    Totaal 20.133,41   

Tabel 2 Overzicht toepassing partij 400715  
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Uit het administratieve onderzoek naar de toepassing van het zand uit partij 400715 zijn de volgende 

bijzonderheden geconstateerd: 

 Er een verschil is in de totale omvang zoals deze gebaseerd is op de grondbewijzen (GC, 21.193,04 

ton) en de omvang van de partij op basis van de weegbrug- en projectnummerregistratie (20.133,41 

ton). De verschillen worden verklaard door: 

 Bij de verantwoording op basis van de grondbewijzen is administratief een correctie voor het 

verschil in soortelijk gewicht toegepast (1.873,52 ton (8,8 %)). Een administratieve correctie voor 

soortelijk gewicht is verklaarbaar. Een dergelijke correctie is logischerwijs niet toegepast bij de 

weegbrugregistratie. Zonder de administratieve correctie bedraagt de hoeveelheid 19.319,52 ton. 

 Een hoeveelheid zand van 2,5 ton is bij de verantwoording op basis van de weegbrugregistraties 

dubbel geboekt (P12S0001). Deze hoeveelheid is enerzijds als losstaande levering geregistreerd, 

maar maakt ook deel uit van de geregistreerde hoeveelheid van 21,58 ton (19,08 en 2,50 ton) 

 In de administratie op basis van grondbewijzen (van Vink) is een hoeveelheid van in totaal 813,90 

ton niet geadministreerd. Bij de weegbrugregistratie en de projectadministratie is deze echter wel 

geadministreerd (zie tabel 2, projectnummers P15S0084 (272,52 ton), P12S0001 (21,58 ton), 

P12S0012 (495,16 ton), P12S0035 (17,16 ton) en P13S0069 (7,48 ton)). Door de 

weegbrugregistratie is de toepassing van dit zand bekend. Deze 813,90 ton zand is dus niet in 

woonwijken toegepast. 

 Een hoeveelheid zand van 297,52 ton is bij de verantwoording op basis van de grondbewijzen 

opgenomen in zowel subtotaal 1 (GC16077) als in subtotaal 2 (P16S0001 d.d. 19-02-2016). Dit geldt 

overigens ook voor de verantwoording op basis van de weegbrugregistratie. Deze schijnbare foutieve 

administratie is niet van betekenis voor het totaalbeeld van de toepassing van het zand. 

 

Samenvattend wordt geconcludeerd dat op basis van het onderzoek naar de toepassing van het zand 

voldoende duidelijk is geworden op welke locaties en in welke hoeveelheden het zand uit partij 400715 is 

toegepast. 

3.4 Verificatie toepassing en toepassingslocaties 

De aanpak voor de verificatie is beschreven in paragraaf 3.2. In de navolgende paragrafen wordt per 

toepassingslocatie ingegaan op de uitkomsten van de verificatie van de toepassing. 

3.4.1 Barneveld, Eilanden Oost 

Omschrijving locatie en toepassing 

De toepassing binnen de wijk Eilanden-Oost betreft 

een specifieke straat, namelijk de straat Ternate. 

 

Het zand is toegepast in het kader van de realisatie 

van het cunet van de straat Ternate en het realiseren 

van voetpaden en parkeerplaatsen. 

 

De bouwblokken waren ten tijde van de toepassing 

reeds bouwrijp gemaakt. 

 

Verificatie toepassing 

Uit de door Vink verstrekte projectadministratie (project P15A0041, uitdraai 06-11-2018) blijkt dat in de 

periode november en december 2015 in totaal 4.049,80 ton zand is geleverd. Hiervan is 854,18 ton 

afkomstig zijn uit het de bewuste partij 400715.  
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In het kader van dit project zijn daarnaast ook andere leveranties van zand geweest. Dit betreft zowel de 

periode voorafgaand aan de leveranties uit de bewuste partij (eerste geadministreerde leverantie d.d. 06-

07-2015) als de periode daarna (laatste geadministreerde leverantie d.d. 10-04-2018). 

 

In figuur 1 is de toepassing van zand uit de bewuste partij weergegeven. In tabel 3 is de verificatie 

weergegeven van de hoeveelheid toegepast zand versus de levering van zand uit de bewuste partij 

weergegeven: 

 

Deel- 

toepassing 

Oppervlak 

(m²) 

Dikte 

toepassing 

(m) 

Volume 

toepassing 

(m³) 

Corresponderend 

gewicht 

(ton) 

Opmerking 

E1 281 0,35 98,35 167,20 Gerekend vanaf onderzijde bestrating 

E2 202 0,35 70,70 120,19 Gerekend vanaf onderzijde bestrating 

E3 547 0,35 191,45 325,47 Gerekend vanaf onderzijde bestrating 

E4 250 1,00 250,00 425,00 Gerekend vanaf onderzijde bestrating 

E5 176 1,00 176,00 299,20 Gerekend vanaf onderzijde bestrating 

E6 601 1,50 901,50 1.532,55 Gerekend vanaf onderzijde bestrating 

Subtotaal 1.688,00 2.869,60  

Tabel 3 Verificatie toepassing Eilanden Oost 

 

Figuur 1 Toepassingstekening Eilanden Oost  
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Uit de verificatie van de toepassing blijkt dat: 

 De hoeveelheid geleverd zand (854,18 ton) ruimschoots past binnen het volume zoals dit op basis van 

de werktekening is vastgesteld; 

 De toepassing zodanig van omvang is dat vermenging met andere geleverde partijen zand 

aannemelijk is. 

 

Samenvattend wordt geconcludeerd dat de toepassing van het zand afdoende bekend is om een 

onderzoeksstrategie voor het onderzoek naar de kwaliteit van het zand ter plaatse van de 

(deel)toepassing af te leiden. 

3.4.2 Barneveld, Veller II, cluster J 

Omschrijving locatie en toepassing 

De toepassing binnen de wijk Veller 

II, cluster J betreft specifieke straten, 

namelijk de Langshanlaan en 

Wyandottelaan. 

 

Opgemerkt wordt dat het zand door 

Vink in depot is geleverd1. Bij de 

levering van het zand en de 

administratie daarvan is door Vink de 

aanduiding ‘Minorcalaan’ of ‘Station 

Zuid’ of ‘Zijderhoenderlaan’ is 

gehanteerd. Het zand is echter 

toegepast in het kader van de realisatie van het cunet van andere straten (Langshanlaan en 

Wyandottelaan) en het realiseren van voetpaden en parkeerplaatsen. Daarnaast is zand toegepast onder 

het geasfalteerde fietspad. 

 

Verificatie toepassing 

Uit de door de gemeente Barneveld verstrekte projectadministratie (project P15A0218) blijkt dat in de 

periode van 19 november tot en met 11 december 2015 zand is geleverd. Deze leverantie is in de 

projectadministratie geregistreerd op basis van vrachten (zie paragraaf 3.2). Uit dit overzicht blijkt dat in 

totaal 5.924 m³ zand is geleverd. 

 

Deze hoeveelheid komt niet direct overeen met de registratie zoals deze op basis van de 

weegbrugregistratie is bepaald (6.718,66 ton). Dit verschil wordt verklaard doordat, zoals beschreven in 

paragraaf 3.2, bij de administratie van leverantie van zand (los) deze zijn gebaseerd op de standaard 

inhoudsmaten van vachtwagens. Door deze algemeen geaccepteerde werkwijze en de mogelijk variatie in 

de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid zand per vracht is het aannemelijk dat per saldo minder dan 

5.924 m³ is geleverd. De weegbrugregistratie wordt in deze betrouwbaarder geacht. 

 

In figuur 2 is de toepassing van zand uit de bewuste partij weergegeven. In tabel 4 is de verificatie 

weergegeven van de hoeveelheid toegepast zand versus de levering van zand uit de bewuste partij 

weergegeven. 

  

                                                      

1 "In depot" betekent dat het zand aan de rand of net buiten het projectgebied op tijdelijke opslagplek is gestort. De aannemer heeft 

daarna in de uitvoering van het werk steeds zand uit dit depot genomen. 
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Deel- 

toepassing 

Oppervlak 

(m²) 

Dikte 

toepassing 

(m) 

Volume 

toepassing 

(m³) 

Corresponderend 

gewicht 

(ton) 

Opmerking 

J1 t/m J4 3.614 1,10 3.975,40 6.758,18  

J5 en J6 660 0,25 165,00 280,50  

J7 t/m J10 3.750 0,20 750,00 1275,00  

Subtotaal 4.890,40 8.313,68  

Tabel 4 Verificatie toepassing Veller II, Cluster J 

 

 

Figuur 2 Toepassingstekening Veller II, Cluster J 

 

Uit de verificatie van de toepassing blijkt dat: 

 De hoeveelheid geleverd zand (6,718,66 ton) past binnen het volume zoals dit op basis van de 

werktekening is vastgesteld; 

 De toepassing zodanig van omvang is dat vermenging met andere geleverde partijen zand en /of 

bouwstoffen (menggranulaat) aannemelijk is. 
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Samenvattend wordt geconcludeerd dat de toepassing van het zand afdoende bekend is om een 

onderzoeksstrategie voor het onderzoek naar de kwaliteit van het zand ter plaatse van de 

(deel)toepassing af te leiden. 

3.4.3 Barneveld, Van den Bogertlaan 

Omschrijving locatie en toepassing 

De aanduiding ‘Van den Bogertlaan’ 

betreft de toepassing van zand bij de 

herontwikkeling aan de Van den 

Bogertlaan te Barneveld. Sinds de 

herontwikkeling is de locatie bekend 

als de Ds. Van de Woestijnehof. 

 

Het zand is toegepast in het kader van 

de realisatie van het voetpad en de 

parkeervoorzieningen. Daarnaast is het 

zand gebruikt onder de terrassen en de 

inrit van de parkeergarage. 

 

Verificatie toepassing 

Uit de door Vink verstrekte projectadministratie (project P13A0056 en P14A0010, uitdraai 06-11-2018) 

blijkt dat in de periode tussen november 2015 en januari 2016 in totaal 240,74 ton zand is geleverd.  

 

In het kader van dit project zijn daarnaast ook andere leveranties van zand geweest. Dit betreft zowel de 

periode voorafgaand aan de leveranties uit de bewuste partij (eerste geadministreerde leverantie d.d. 10-

09-2014) als de periode daarna (laatste geadministreerde leverantie d.d. 17-05-2018). 

 

In de projectadministratie lijkt één leverantie (à 20,06 ton), mede gelet op de datum van de leverantie, 

administratief op het verkeerde projectnummer te zijn geboekt (project P13 A0056 in plaats van 

P14A0010). Voor de opzet van het onderzoek naar de kwaliteit van het zand heeft deze bijzonderheid 

geen effect. 

 

In figuur 3 is de toepassing van zand uit de bewuste partij weergegeven. In tabel 5 is de verificatie 

weergegeven van de hoeveelheid toegepast zand versus de levering van zand uit de bewuste partij 

weergegeven: 

 

Deel- 

toepassing 

Oppervlak 

(m²) 

Dikte 

toepassing 

(m) 

Volume 

toepassing 

(m³) 

Corresponderend 

gewicht 

(ton) 

Opmerking 

B1, B4 en 

B5 
702 0,10 70,20 119,34  

B2 36 1,00 36,00 61,20  

B3 

56 

21 

14 

0,10 

0,10 

0,10 

5,60 

2,10 

1,40 

9,52 

3,57 

2,38 

 

Gerekend met 3 terrassen à 7 m² 

B7 en B8 145 0,10 14,50 24,65  

Subtotaal 129,80 220,66  

Tabel 5 Verificatie toepassing Van den Bogertlaan 
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Figuur 3 Toepassingstekening Van den Bogertlaan 

 

Uit de verificatie van de toepassing blijkt dat: 

 De hoeveelheid geleverd zand (240,74 ton) niet geheel overeenkomt met het volume zoals dit op basis 

van de werktekening is vastgesteld. Mogelijke verklaring hiervoor is: 

 Het oppervlak waar het zand is toegepast is groter dan aangenomen; 

 De dikte van de toepassing is groter dan aangenomen. Bij een toepassingsdikte van 0,15 meter in 

plaats van 0,10 meter is de toepassing van het zand sluitend. 

 

Samenvattend wordt geconcludeerd dat de toepassing van het zand, ondanks het geconstateerde 

verschil, afdoende bekend is om een onderzoeksstrategie voor het onderzoek naar de kwaliteit van het 

zand ter plaatse van de (deel)toepassing af te leiden. 

 

Bij het onderzoek is rekening gehouden met een mogelijke dikkere toepassing dan verwacht op basis van 

de projectadministratie. 
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3.4.4 Voorthuizen, Apeldoornsestraat 

Omschrijving locatie en toepassing 

De aanduiding ‘Apeldoornsestraat betreft de 

toepassing van zand bij de herontwikkeling 

aan de Apeldoornsestraat te Voorthuizen. 

Sinds de herontwikkeling is de locatie bekend 

als de Sportparkstraat 2 t/m 4. 

 

Het zand is toegepast in het kader van de 

realisatie van het voetpad en een deel van de 

parkeervoorzieningen. Daarnaast is het zand 

gebruikt onder de terrassen van de 

benedenwoningen. 

 

Verificatie toepassing 

Uit de door Vink verstrekte projectadministratie (project P15A0028, uitdraai 06-11-2018) blijkt dat in de 

periode tussen november 2015 en januari 2016 in totaal 230,12 ton zand is geleverd.  

 

In het kader van dit project zijn daarnaast ook andere leveranties van zand geweest. Dit betreft zowel de 

periode voorafgaand aan de leveranties uit de bewuste partij (eerste geadministreerde leverantie d.d. 12-

02-2015) als de periode daarna (laatste geadministreerde leverantie d.d. 22-03-2016). 

 

In figuur 4 is de toepassing van zand uit de bewuste partij weergegeven. In tabel 6 is de verificatie 

weergegeven van de hoeveelheid toegepast zand versus de levering van zand uit de bewuste partij 

weergegeven: 

 

Deel- 

toepassing 

Oppervlak 

(m²) 

Dikte 

toepassing 

(m) 

Volume 

toepassing 

(m³) 

Corresponderend 

gewicht 

(ton) 

Opmerking 

A1 60 0,10-0,15 6,0 – 9,0 10,2 – 15,3  

A2 en A3 840 0,10-0,15 84 – 126 142,8 - 214,2  

Subtotaal 90 - 135 143 – 229,5  

Tabel 6 Verificatie toepassing Apeldoornsestraat 
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Figuur 4 Toepassingstekening Apeldoornsestraat 

 

Uit de verificatie van de toepassing blijkt dat: 

 De hoeveelheid geleverd zand (230,12 ton) valt binnen de range van het volume zoals dit op basis van 

de werktekening is vastgesteld. 

 

Samenvattend wordt geconcludeerd dat de toepassing van het zand afdoende bekend is om een 

onderzoeksstrategie voor het onderzoek naar de kwaliteit van het zand ter plaatse van de 

(deel)toepassing af te leiden. 
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3.4.5 Barneveld, Veller II, Cluster F 

Omschrijving locatie en toepassing 

De toepassing binnen de wijk Veller II, 

cluster F betreft specifieke straten, 

namelijk de Orlofflaan (even en oneven 

nummers) en Tusolaan (alleen de 

oneven nummers) alsook delen van de 

Vellerselaan (huisnummer 50 t/m 112 

(even)), Rijnlanderlaan (huisnummer 2 

t/m 34 (even)) en de Bankivalaan 

(huisnummer 13 t/m 33 (oneven)). 

 

Het zand is toegepast onder de 

staptegels van het trottoir naar de 

voordeur en ter plaatse van de achterpaden. 

 

Verificatie toepassing 

Uit de door Vink verstrekte projectadministratie (project P15A0053) blijkt dat in de periode tussen 11 en 23 

december 2015 in totaal 64,78 ton zand is geleverd. In de projectadministratie lijkt één leverantie (à 17,90 

ton), mede gelet op de datum van de leverantie, administratief op het verkeerde projectnummer 

(A08.0360 in plaats van P15A0053) te zijn geboekt. Voor de opzet van het onderzoek naar de kwaliteit 

van het zand heeft deze bijzonderheid geen effect. 

 

In het kader van dit project zijn daarnaast ook andere leveranties van zand geweest. Dit betreft zowel de 

periode voorafgaand aan de leveranties uit de bewuste partij als de periode daarna. 

 

In figuur 5 is de toepassing van zand uit de bewuste partij weergegeven. Hieruit blijkt dat het zand in de 

staptegel van het trottoir naar de voordeur en ter plaatse van de achterpaden is toegepast. 
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Figuur 5 Toepassingstekening Veller II, Cluster F 

 

Uit de verificatie van de toepassing blijkt dat de leverantie van zand uit de bewuste partij ruimschoots past 

binnen het volume zoals dit op basis van de werktekening is vastgesteld. Daarnaast is het meer dan 

aannemelijk dat vermenging met andere geleverde partijen zand heeft plaatsgevonden. 

 

Samenvattend wordt geconcludeerd dat de toepassing van het zand afdoende bekend is om een 

onderzoeksstrategie voor het onderzoek naar de kwaliteit van het zand ter plaatse van de 

(deel)toepassing af te leiden. 
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3.4.6 Barneveld, Wencopperweg 64 

Omschrijving locatie en toepassing 

De toepassing ter plaatse van de 

bedrijfslocatie aan de Wencopperweg 64 

betreft een toepassing op een 

braakliggend terrein dat is ontstaan na 

verwijdering van ter plaatse aanwezig 

opstallen. 

 

Verificatie toepassing 

De eigenaar is geïnformeerd. De eigenaar 

geeft aan bekend te zijn met de leverantie 

van 495,16 ton zand uit de bewuste partij. 

Het zand is volgens zijn informatie op het 

terrein over een oppervlakte van circa 

2.000 m² gebruikt als aanvulling tot een 

diepte van circa 0,2 à 0,3 meter (ofwel een volume van 400 à 600 m³ (vast)). 

 

Uitgaande van een rekeneenheid van 1,7 ton per m³ wordt hieruit geconcludeerd dat de hoeveelheden 

ruimschoots past binnen de opgegeven hoeveelheden (291,18 m³ versus 400 m³). De eigenaar van het 

perceel heeft na uitvoering van het bodemonderzoek aangegeven dat bij toepassing vermenging heeft 

plaatsgevonden met grond van de omliggende percelen. 

 

De daadwerkelijke kenmerken van de toepassing zijn in het veld gecontroleerd (m² en dikte pakket). 

3.4.7 Barneveld, Stationsweg 117 

Dit betreft een toepassing op het terrein van Moba Barneveld (21,12 ton). Het uitvoeren van 

bodemonderzoek ter plaatse is vooralsnog niet nodig geacht. 

3.4.8 Barneveld, Kapweg 

Dit betreft een toepassing van 530,65 ton. In de administratie is geen duidelijke adressering van de locatie 

te herleiden. In een reactie heeft Vink het volgende verklaard: “Ik heb zojuist telefonisch contact gehad 

met de persoon die van ons zand heeft ontvangen op een locatie aan de Kapweg. Hij heeft mij geen 

toestemming gegeven om zijn gegevens aan u kenbaar te maken en mij uitdrukkelijk aangegeven dat hij 

geen prijs stelt op contact met u(w gemeente) over deze kwestie”. 

3.4.9 Voorthuizen, Zevenbergjesweg 27 

Dit betreft een toepassing van 24,08 ton. De eigenaar is geïnformeerd. De locatie betreft een terrein met 

80 chalets. De eigenaar bevestigt dat de afgelopen jaren diverse projecten zijn uitgevoerd waarbij zand is 

geleverd. Toepassing van zand uit de bewuste partij behoort tot de mogelijkheden. De eigenaar kan 

echter niet meer achterhalen waar dit precies zou zijn terechtgekomen. Het uitvoeren van 

bodemonderzoek ter plaatse is vooralsnog niet nodig geacht. 

3.4.10 Voorthuizen, Noordersingel 

De eigenaar is geïnformeerd. De eigenaar bevestigt dat de afgelopen jaren diverse bouwprojecten zijn 

uitgevoerd. Toepassing van zand uit de bewuste partij (13,86 ton) behoort tot de mogelijkheden. De 
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eigenaar kan echter niet meer achterhalen waar op de boerderij dit precies zou zijn terechtgekomen. Het 

uitvoeren van bodemonderzoek ter plaatse is door de eigenaar niet nodig geacht. 

3.4.11 Barneveld, Stanleystraat 24 

Dit betreft een leverantie (2,36 ton) aan een particulier. Naar aanleiding van de berichtgeving heeft de 

eigenaar bevestigt dat een dergelijke hoeveelheid is geleverd. Dit zand is gebruikt voor het aanvullen van 

de ontgraving in het kader van de uitbreiding van de woning. 

 

Deze locatie is meegenomen in het onderzoek naar de kwaliteit van het toegepaste zand. 

3.4.12 Voorthuizen Kieftveen (camping Vredeoord) 

De eigenaar is geïnformeerd. Hij heeft bij het beheer nagegaan of in de bewuste periode zand van Vink is 

afgenomen (17,16 ton) en waar dit zand is toegepast. De eigenaar sluit niet uit dat één van de 400 

chaleteigenaren zand heeft besteld en om die reden zand uit de bewuste partij heeft ontvangen. De 

toepassing is in dat geval moeilijk te achterhalen. 
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4 Strategie verificatie kwaliteit zand in toepassing 

4.1 Algemeen 

4.1.1 Strategie op hoofdlijnen grond en grondwater 

Bij de uitvoering van het onderzoek naar de kwaliteit van het toegepast zand is uitgegaan van de NEN 

5740:2016 uitgaande van een verdachte situatie met een diffuse belasting. Gelet op de herkomst van het 

zand (uit een reinigingsinstallatie) zou de kwaliteit van het zand uit partij 400715 (partij 1 en partij 2) 

redelijk homogeen van samenstelling en kwaliteit moeten zijn.  

 

Gelet op de aard en het belang van het onderzoek is een intensivering van de onderzoeksstrategie 

gewenst. Deze intensivering is gerealiseerd door de volgende uitgangspunten te hanteren: 

 Mede gelet op de mogelijke bijmenging met andere partijen zand is op schaal van monsterneming 

uitgegaan van een heterogeen verdeelde verontreiniging. Derhalve is de strategie VED-HE toegepast 

voor het bepalen van de onderzoeksstrategie. Hierdoor worden per toepassingslocatie en per 

oppervlakte meer boringen en analyses uitgevoerd. 

 Deeltoepassingen (gebieden met verschillende toepassingsdikten) zijn als separate onderzoekslocatie 

beschouwd. Door de systematiek van het bepalen van de onderzoeksstrategie zijn hierdoor per saldo 

meer boringen en analyses uitgevoerd. 

 De boringen zijn doorgezet tot circa 0,5 m onder het toegepaste zand uit de bewuste partij. Op deze 

wijze wordt het mogelijk om te bepalen of een duidelijke laagscheiding in de bodem aanwezig is. 

 Bij een toepassing over een grotere dikte (> 0,5 meter) is per laag van 0,5 meter een monster van het 

betreffende zand geanalyseerd. Met de toepassing van dit principe zijn meer analyses uitgevoerd dan 

de norm voorschrijft. 

 

Ten behoeve van de analyse op vluchtige parameters moet voor een representatieve analyse en 

geldende richtlijnen sprake zijn van een ongeroerd monster. In een dergelijk situatie worden de 

grondmonsters met zogenoemde steekbussen genomen. Deze steekbussen hebben een standaardlengte 

van 20 cm. Bij een aantal toepassingslocatie is sprake van een beperkte dikte (< 20 cm) waarin het zand 

is toegepast. Voor deze situaties zijn specifieke steekbussen met een lengte van 10 cm geproduceerd en 

gebruikt. 

 

Bij de uitvoering van het onderzoek is de locatie als niet asbestverdacht beschouwd en heeft derhalve 

geen onderzoek volgens de NEN 5707 (grond) of NEN 5897 (bouwstoffen) plaatsgevonden. Bij de 

uitvoering van het veldwerk is het maaiveld en het opgeboorde materiaal wel beoordeeld op de 

aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Hierbij wordt opgemerkt dat het zand na reiniging geen 

puin bevatte en dat eventueel desondanks aan te treffen puin/menggranulaat bij de herinrichting is 

aangebracht. Aangezien dit een recente (na 1998) toepassing betreft is de aanwezigheid van 

puin/menggranulaat overeenkomstig bijlage A van de NEN 5725 (Vooronderzoek) geen aanwijzing voor 

een asbestverdachte situatie. 

 

Ter plaatse van de toepassingslocatie Veller II, cluster J is in aanvulling op het onderzoek naar de 

kwaliteit van het toegepaste zand ook de kwaliteit van het grondwater gecontroleerd. Op deze locatie is 

namelijk het meeste zand toegepast en is deze in een dikker pakket toegepast. De kans op het vaststellen 

van een relatie tussen de kwaliteit van het toegepaste zand en de kwaliteit van het grondwater is bij deze 

toepassingslocatie derhalve het grootst. 
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Afhankelijk van de uitkomsten van het veldwerk is beoordeeld of aanpassing van de onderzoeksstrategie 

noodzakelijk c.q. gewenst is. 

 

Bij de analysestrategie is, met uitzondering van de grondslag in de ondergrond ter plaatse van boring 

E015 (zie paragraaf 5.3), uitsluitend zand uit de bewuste partij c.q toepassing geanalyseerd. Daaruit volgt 

dat alle analyseresultaten (m.u.v. E015) betrekking hebben op partij 400715 

 

Het toegepaste zand is verdacht op de aanwezigheid van styreen, dichloormethaan, en de 

organochloorbestrijdingsmiddelen alfa-HCH, beta-HCH en DDT. Per toepassing zijn uit oogpunt van 

zorgvuldigheid de volgende analyses uitgevoerd: 

 Vluchtige aromatische verbindingen 

 Benzeen 

 Tolueen 

 Ethylbenzeen 

 Xylenen 

 Styreen 

 Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen 

 Dichloormethaan 

 Trichloormethaan (Chloroform) 

 Tetrachloormethaan (Tetra) 

 1,1-Dichloorethaan 

 1,2-Dichloorethaan 

 1,1,1-Trichloorethaan 

 1,1,2-Trichloorethaan 

 Tetrachlooretheen (Per) 

 Trichlooretheen (Tri) 

 1,1-Dichlooretheen 

 Cis-1,2-Dichlooretheen, trans-1,2-Dichlooretheen en cis+trans-1,2-Dichlooretheen 

 Vinylchloride 

 Organochloorbestrijdingsmiddelen 

 Cis-Chloordaan, trans-Chloordaan en Chloordaan (cis + trans) 

 DDT (som) met 2,4-DDT (ortho, para-DDT), 4,4-DDT (para, para-DDT) 

 DDE (som,) met 2,4-DDE (ortho, para-DDE), 4,4-DDE (para, para-DDE) 

 DDD (som) met 2,4-DDD (ortho, para-DDD), 4,4-DDD (para, para-DDD) 

 Drins met Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin en Telodrin 

 Endosulfansulfaat en alfa-Endosulfan 

 Hexachloorhexaan (HCH) met alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH en delta-HCH 

 Heptachloor 

 Heptachloorepoxide met trans-Heptachloorepoxide en cis-Heptachloorepoxide 

 Hexachloorbutadieen  
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Het toegepaste zand is niet verdacht op de aanwezigheid van zware metalen, PAK, PCB’s en minerale 

olie. Gelet op het ontbreken van afdoende informatie over de oorspronkelijke herkomst van het zand is 

besloten een aantal monsters op een breder analysepakket te analyseren, namelijk het zogenoemde 

standaard analysepakket NEN Grond. Er zijn in dit kader 7 mengmonsters samengesteld en 

geanalyseerd. Het aantal te analyseren is daarbij, mede gelet op de resultaten van de partijkeuringen [ref 

2,3,4], gebaseerd op de strategie voor een niet verdacht locatie als genoemd in de NEN 5740. Dit pakket 

bestaat uit de volgende parameters: 

 

 Metalen 

 Barium [Ba] 

 Cadmium [Cd] 

 IJzer [Fe] 

 Kobalt [Co] 

 Koper [Cu] 

 Kwik [Hg] 

 Lood [Pb] 

 Molybdeen [Mo] 

 Nikkel [Ni] 

 Zink [Zn] 

 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) 

 Naftaleen 

 Anthraceen 

 Fenanthreen 

 Fluorantheen 

 Benzo(a)anthraceen 

 Chryseen 

 Benzo(a)pyreen 

 Benzo(g,h,i)peryleen 

 Benzo(k)fluorantheen 

 Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 

 Hexachloorbenzeen (HCB) 

 PCB’s met PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 

 Minerale olie (C10-C40) 
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Het grondwater is geanalyseerd op de volgende parameters: 

 

 Vluchtige aromatische verbindingen 

 Benzeen 

 Tolueen 

 Ethylbenzeen 

 Xylenen 

 Styreen 

 Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen 

 Dichloormethaan 

 Trichloormethaan (Chloroform) 

 Tetrachloormethaan (Tetra) 

 1,1-Dichloorethaan 

 1,2-Dichloorethaan 

 1,1,1-Trichloorethaan 

 1,1,2-Trichloorethaan 

 Tetrachlooretheen (Per) 

 Trichlooretheen (Tri) 

 1,1-Dichlooretheen 

 Cis-1,2-Dichlooretheen, trans-1,2-Dichlooretheen en cis+trans-1,2-Dichlooretheen 

 Vinylchloride 

 

4.1.2 Strategie op hoofdlijnen kruipruimten 

Ter plaatse van de toepassingslocatie Eilanden Oost zijn 10 PID-metingen in kruipruimten uitgevoerd. 

Deze metingen zijn over de verschillende bouwblokken verdeeld en zijn gezamenlijk representatief voor 

de kwaliteit van de kruipruimte in het betreffende bouwblok. 

 

Tevens is het zand in de bewuste kruipruimte bemonsterd en geanalyseerd op de aanwezigheid van 

vluchtige aromaten en gechloreerde koolwaterstoffen. 

4.1.3 Borging van de kwaliteit en onafhankelijkheid 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform het Kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO 9001, het 

milieumanagementsysteem NEN-EN-14001 en het Arbo-managementsysteem OHSAS-18001. Het 

veiligheidssysteem voor de veldwerkwerkzaamheden is tevens VCA* gecertificeerd. 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door HaskoningDHV Nederland BV onder 

certificaat van de BRL SIKB 2000 ’Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek’ in 

combinatie met protocol 2001 ‘Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen’ en protocol 2002 ‘Het 

nemen van grondwatermonsters’. 
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De veldwerkers (de heren J.H. Vos, D. van Gelderen, T.J. Lutters, F. Sahacic, en M.S. de Vries) zijn bij 

RWS Leefomgeving/Bodemplus geregistreerd. HaskoningDHV Nederland B.V. is een onafhankelijk 

bureau en is geen eigenaar van het terrein waarop het veldwerk betrekking heeft. 

 

De laboratoriumanalyses zijn/worden uitgevoerd door het laboratorium van ALWest BV dat geaccrediteerd 

is conform de ISO/IEC 17025 en de Kwalibo vereiste AS3000. 

4.1.4 Onderzoeksstrategie op hoofdlijnen 

In tabel 7 is per toepassingslocatie de onderzoeksstrategie samengevat. 

 

Onderzoekslocatie Oppervlakte 

deelgebied (m²) 

Dikte 

toepassing 

(m
1

) 

Aantal boringen 

en diepte 

Aantal analyses 

(aantal op basis van oppervlakte x 

aantal op basis van dikte 

toepassing (1 monster per 0,5 m) 

Eilanden Oost 

600 1,50 6x 2,00 m-mv 3x3 = 9 

250 1,00 3x 1,50 m-mv 2x2 = 4 

180 1,00 3x 1,50 m-mv 2x2 = 4 

200 0,35 3x 1,00 m-mv 2x1 = 2 

550 0,35 6x 1,00 m-mv 3x1 = 3 

280 0,35 3x 1,00 m-mv 2x1 = 2 

Veller 2, Cluster J 

3.750 0,20 16x 0,50 m-mv 4x1 = 4 

3.614 1,10 
14x 1,50 m-mv 

2x 2,50 m-mv 
4x2 = 8 

660 0,25 6x 0,50 m-mv 4x1 = 4 

Barneveld, 

Van de Bogertlaan 

700 0,10-0,15 6x 0,50 m-mv 3x1 = 3 

145 0,10-0,15 4x 0,50 m-mv 2x1 = 2 

84 0,10 3x 0,50 m-mv 1x1 = 1 

36 1,00 3x 1,50 m-mv 1x2 = 2  

Voorthuizen, 

Apeldoornsestraat 

840 0,10-0,15 6x 0,50 m-mv 3x1 = 3 

60 0,10-0,15 4x 0,50 m-mv 1x1 = 1 

Veller 2, cluster F 

Staptegels en 

achterpaden 

(22 bouwblokken) 

0,10 
40x 0,50 m-mv 

4x1 1,00 m-mv 

40x1 = 40 

4x2 = 8 

Wencopperweg 64 2.500 0,20 12x 0,50 m-mv 3x1 = 3 

Stanleystraat 24  0,50 1x 0,50 1x1 =1 

Subtotaal 

98x 0,50 m-mv 

16x 1,00 m-mv 

23x 1,50 m-mv 

6x 2,00 m-mv 

2x 2,50 m-mv 

104 

Tabel 7 Samenvatting onderzoeksstrategie 
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5 Uitvoering en resultaten verificatie kwaliteit zand in toepassing 

5.1 Algemeen 

Voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk is de onderzoekslocatie middels een locatie inspectie 

beoordeeld op de aanwezigheid van verdachte activiteiten die van invloed zouden kunnen zijn op de 

kwaliteit van de bodem ter plaatse van de toepassing. 

5.1.1 Beoordeling zand tijdens het veldwerk 

Bij de uitvoering van het veldwerk is het opgeboorde materiaal beoordeeld op textuur, kleur en de 

aanwezigheid van bijzondere bestanddelen. 

 

Het opgeboorde zand is middels een zogenoemde PID-meter (Photo Ionisatie Detector) gecontroleerd. 

Een uitslag van de PID-meter is een aanwijzing voor de aanwezigheid van vluchtige aromaten. 

 

Daarnaast is in het veld bepaald of bij contact van het zand met water een olie-water reactie optreedt. 

Afhankelijk van de aard van de olie-water reactie kan dit duiden op de aanwezigheid van een 

brandstofgerelateerde bodemverontreiniging of de aanwezigheid van humuszuren of meer teerhoudende 

componenten. 

 

De boorprofielen zijn in de bijlage per specifieke toepassingslocaties opgenomen 

5.1.2 Toetsingskader grond 

De resultaten van de analyses op de grond(meng)monsters zijn getoetst aan de geldende 

toetsingswaarden zoals opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013. 

Dit wettelijke kader is van toepassing bij de beoordeling van de bodemkwaliteit (grond en grondwater) in 

het kader van bijvoorbeeld een gewenste ontwikkeling zoals het realiseren van woningen of het bepalen 

of sprake is van een zogenoemd geval van ernstige bodemverontreiniging. De toetsingswaarden voor 

landbodem zijn de achtergrondwaarde en de interventiewaarde. 

 

Aangezien sprake is geweest van een toepassing van zand is ook het Besluit bodemkwaliteit en de daarin 

opgenomen normen relevant. Om die reden zijn de analyseresultaten ook getoetst aan de maximale 

waarden voor de bodemfunctieklasse Wonen en de bodemfunctieklasse industrie. 

 

Het principe van de toetsing en de verschillen daartussen is conceptueel weergegeven in onderstaand 

schema. 

 

 

Figuur 6 Schematische weergave toetsingskader  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-16675.pdf
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In tabel 8 zijn de geldende toetsingswaarden voor grond weergegeven. 

 

Parameter Eenheid Achtergrond- Wonen Industrie Interventie- 

waarde     waarde 

Metalen   

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

Kobalt [Co] mg/kg ds 15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds 40 54 190 190 

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

Lood [Pb] mg/kg ds 50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds 35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds 140 200 720 720 

Vluchtig aromatische verbindingen   

Benzeen mg/kg ds 0,2 0,2 1 1,1 

Tolueen mg/kg ds 0,2 0,2 1,25 32 

Ethylbenzeen mg/kg ds 0,2 0,2 1,25 110 

Xylenen (som) mg/kg ds 0,45 0,45 1,25 17 

Styreen (Vinylbenzeen) mg/kg ds 0,25 0,25 2,5 86 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds 2,5 2,5 2,5  

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen   

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

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen   

Dichloormethaan mg/kg ds 0,1 0,1 3,9 3,9 

Trichloormethaan (Chloroform) mg/kg ds 0,25 0,25 3 5,6 

Tetrachloormethaan (Tetra) mg/kg ds 0,3 0,3 0,7 0,7 

1,1-Dichloorethaan mg/kg ds 0,2 0,2 0,2 15 

1,2-Dichloorethaan mg/kg ds 0,2 0,2 4 6,4 

1,1,1-Trichloorethaan mg/kg ds 0,25 0,25 0,25 15 

1,1,2-Trichloorethaan mg/kg ds 0,3 0,3 0,3 10 

Tetrachlooretheen (Per) mg/kg ds 0,15 0,15 4 8,8 

Trichlooretheen (Tri) mg/kg ds 0,25 0,25 2,5 2,5 

1,1-Dichlooretheen mg/kg ds 0,3 0,3 0,3 0,3 

cis+trans-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds 0,3 0,3 0,3 1 

Vinylchloride mg/kg ds 0,1 0,1 0,1 0,1 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds 0,0085 0,027 1,4 2 

PCB (som 7) mg/kg ds 0,02 0,04 0,5 1 
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Parameter Eenheid Achtergrond- Wonen Industrie Interventie- 

waarde     waarde 

Bestrijdingsmiddelen   

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds 0,002 0,002 0,1 4 

DDT (som) mg/kg ds 0,2 0,2 1 1,7 

DDE (som) mg/kg ds 0,1 0,13 1,3 2,3 

DDD (som) mg/kg ds 0,02 0,84 34 34 

Aldrin mg/kg ds    0,32 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds 0,015 0,04 0,14 4 

alfa-Endosulfan mg/kg ds 0,0009 0,0009 0,1 4 

alfa-HCH mg/kg ds 0,001 0,001 0,5 17 

beta-HCH mg/kg ds 0,002 0,002 0,5 1,6 

gamma-HCH (lindaan) mg/kg ds 0,003 0,04 0,5 1,2 

Heptachloor mg/kg ds 0,0007 0,0007 0,1 4 

Heptachloorepoxide mg/kg ds 0,002 0,002 0,1 4 

Hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,003    

Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds 0,4    

Overige (organische) verbindingen   

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

Tabel 8 Toetsingswaarden grond 

 

De in wet- en regelgeving vastgestelde toetsingswaarden, zie tabel 8, gelden voor een zogenoemde 

standaard bodem (10% organische stof en 25% lutum). De in het laboratorium gemeten gehalten moeten 

voor toetsing derhalve gecorrigeerd worden voor het monster maatgevende gehalte aan organische stof 

en lutum. Bij de correctie van de analyseresultaten naar een standaardbodem is gelet op de 

bodemopbouw (niet humeus zand) gerekend met een gehalte organische stof en lutum van maximaal 2% 

(worst case benadering volgens de geldende wet- en regelgeving). De analyseresultaten en de getoetste 

analyseresultaten zijn in de bijlage per specifieke toepassingslocaties opgenomen. 

5.1.3 Toetsingskader grondwater 

De resultaten van de analyses op het grondwater zijn getoetst aan de geldende toetsingswaarden zoals 

opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013. De toetsingswaarden 

voor grondwater zijn de streef- en de interventiewaarde. Er zijn geen normen voor de kwaliteit van het 

grondwater in het kader van toepassingen volgens het Besluit bodemkwaliteit. 

 

In tabel 9 zijn de geldende toetsingswaarden voor grondwater weergegeven. 

 

  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-16675.pdf
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Parameter Eenheid  Streefwaarde Interventiewaarde  

Vluchtige aromatische verbindingen   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Tolueen µg/l  7   1000 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen   

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

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

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

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

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

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Tabel 9 Toetsingswaarden grondwater 

5.2 Toepassingslocatie Veller II, cluster J 

De tekening met de locaties van de uitgevoerde boringen, de boorprofielen, de analysecertificaten en de 

toetsing van de analyseresultaten voor deze toepassingslocatie zijn opgenomen in bijlage 1. 

5.2.1 Veldwerk 

Bij de uitvoering van het veldwerk zijn met de PID-meter geen detecteerbare gehalten vastgesteld en zijn 

geen olie-waterreacties geconstateerd. 

 

In de toplaag onder het geasfalteerde het fietspad en één andere boring is een bijmenging met 

menggranulaat tot circa 0,4 m-mv aangetroffen. 

5.2.2 Analyseresultaten grond 

Op basis van de waarnemingen tijdens het veldwerk en het doel van het onderzoek zijn de volgende 

monsters geselecteerd voor het laboratoriumonderzoek. 
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Monster 

code 

Boring Diepte 

(m-mv) 

Analysepakket Analysecertificaat 

J003-3 J003 0,06-0,20 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
826516 

J006-3 J006 0,06-0,20 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
826516 

J009-3 J009 0,06-0,20 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
826516 

J011-3 J011 0,06-0,20 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
826863 

J018-3 J018 0,25-0,45 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827183 

J022-6 J022 0,60-0,80 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
826132 

J023-10 J023 0,60-0,80 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
823671 

J025-6 J025 0,20-0,40 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
823671 

J026-5 J026 0,20-0,40 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
826132 

J029-6 J029 0,20-0,40 
Vluchtige aromaten en 

gechl. Koolwaterstoffen 
826132 

J033-5 J033 0,20-0,40 
Vluchtige aromaten en 

gechl. Koolwaterstoffen 
826132 

J034-6 J034 0,60-0,80 
Vluchtige aromaten en 

gechl. Koolwaterstoffen 
826132 

J036-6 J036 0,60-0,80 
Vluchtige aromaten en 

gechl. Koolwaterstoffen 
826132 

Mengmonster J1.1 

J023 

J024 

J025 

0,07-0,50 

0,07-0,50 

0,07-0,50 

Bestrijdingsmiddelen 823671 

Mengmonster J1.2 

J023 

J024 

J025 

0,50-0,90 

0,50-1,10 

0,50-1,10 

Bestrijdingsmiddelen 823671 

Mengmonster J2.1 

J021 

J022 

J026 

J027 

0,07-0,50 

0,07-0,50 

0,07-0,57 

0,07-0,50 

NEN Grond en 

Bestrijdingsmiddelen 
826132, 827168 

Mengmonster J2.2 

J021 

J022 

J026 

J027 

0,50-1,00 

0,50-1,00 

0,57-1,00 

0,50-1,00 

Bestrijdingsmiddelen 826132 

Mengmonster J3.1 

J028 

J029 

J036 

0,07-0,57 

0,07-0,50 

0,07-0,50 

NEN Grond en 

Bestrijdingsmiddelen 
826132, 827168 
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Monster 

code 

Boring Diepte 

(m-mv) 

Analysepakket Analysecertificaat 

Mengmonster J3.2 

J028 

J029 

J030 

J036 

0,57-1,00 

0,50-1,00 

0,50-1,00 

0,50-1,00 

Bestrijdingsmiddelen 826132 

Mengmonster J4.1 

J032 

J033 

J034 

J035 

0,07-0,50 

0,07-0,57 

0,07-0,57 

0,07-0,50 

Bestrijdingsmiddelen 826132 

Mengmonster J4.2 

J032 

J033 

J034 

J035 

0,50-1,00 

0,57-1,00 

0,57-1,00 

0,50-1,00 

Bestrijdingsmiddelen 826132 

Mengmonster J5 

J018 

J019 

J020 

0,11-0,25 

0,10-0,40 

0,10-0,40 

Bestrijdingsmiddelen 827183 

Mengmonster J6 

J015 

J016 

J017 

0,08-0,45 

0,08-0,30 

0,14-0,40 

Bestrijdingsmiddelen 827183 

Mengmonster J7.1 

J001 

J002 

J003 

J004 

0,05-0,20 

0,06-0,20 

0,06-0,20 

0,08-0,20 

NEN Grond en 

Bestrijdingsmiddelen 
826416, 827170 

Mengmonster J8.1 
J005 

J006 

0,06-0,20 

0,06-0,20 
Bestrijdingsmiddelen 826516 

Mengmonster J9.1 

J007 

J008 

J009 

J010 

0,06-0,20 

0,06-0,20 

0,06-0,20 

0,06-0,20 

Bestrijdingsmiddelen 826516 

Mengmonster J10.1 

J011 

J012 

J013 

J014 

J038 

0,06-0,20 

0,06-0,20 

0,05-0,20 

0,05-0,15 

0,06-0,20 

Bestrijdingsmiddelen 826863 

Tabel 10 Samenstelling analysemonsters grond Veller II, cluster J 

 

Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de gemeten gehalten aan vluchtige aromaten, 

gechloreerde koolwaterstoffen en bestrijdingsmiddelen voldoen aan de achtergrondwaarde. Dit geldt ook 

voor de parameters metalen, PAK, PCB’s en minerale olie. 

 

In de monsters van de laag onder de asfaltverharding van het fietspad is door het laboratorium een 

verhoogde bepalingsgrens voor de bestrijdingsmiddelen gerapporteerd als gevolg van een matrixstoring2. 

                                                      
2 Bij de gebruikte analysemethode is het piekenpatroon (een aanwezige verontreiniging beweegt zich met een bepaalde specifieke 
snelheid door de meetkolom en bereikt op en een vooraf bekend moment het eind van de kolom) maatgevend voor de aanwezigheid 
van verontreinigingen en de mate waarin de verontreinigingen aanwezig zijn. Bij een zogenoemde matrixstoring bereiken meerdere 
stoffen min of meer tegelijkertijd het eind van de kolom. Identificatie van de verontreiniging is daarmee minder of niet betrouwbaar. In 
dergelijke gevallen is het laboratorium vanuit haar accreditatie verplicht om een verhoogde rapportagegrens te rapporteren. 
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5.2.3 Veldmetingen en analyseresultaten grondwater 

In tabel 11 zijn de veldmetingen en analyseresultaten van het grondwater weergegeven. 

 

Peilbuis 

Filter- 

stelling 

(m-mv) 

Datum 

monster- 

name 

Veldmetingen Analyse- 

pakket 

Analyse- 

certificaat 

Gws pH EC NTU 

J023 2,10-3,10 01-02-2019 1,40 8,4 608 14,8 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827397 

J031 2,30-3,30 01-02-2019 1,56 8,1 767 2,47 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827397 

Tabel 11 Veldmetingen en analyseresultaten grondwater Veller II, cluster J 

 

In het grondwater zijn overschrijdingen van de streefwaarde voor tetrachlooretheen (resp. 0,34 en 0,62 

µg/l) en cis-1,2-dichlooretheen (max 0,24 µg/l) geconstateerd. Op basis van de vastgestelde kwaliteit van 

het zand (geen verhoogde waarden voor gechloreerde koolwaterstoffen) is een eenduidige relatie met de 

toepassing van het zand niet te leggen. 

 

Vermoedelijk is de geconstateerde overschrijding te relateren aan het historisch gebruik (boerderij) van de 

locatie voordat sprake was van nieuwbouw. 

5.3 Toepassingslocatie Eilanden Oost 

De tekening met de locaties van de uitgevoerde boringen, de boorprofielen, de analysecertificaten en de 

toetsing van de analyseresultaten voor deze toepassingslocatie zijn opgenomen in bijlage 2. De boringen 

aangeduid met een ‘E’ betreffen boringen in de toepassing. De boorpunten met de aanduiding ‘T’ 

betreffen boringen die in de kruipruimte zijn uitgevoerd. 

5.3.1 Veldwerk 

Bij de uitvoering van het veldwerk zijn met de PID-meter geen detecteerbare gehalten vastgesteld en zijn 

geen olie-waterreacties geconstateerd. Ook in de bemonsterde kruipruimten zijn geen met de PID-meter 

detecteerbare gehalten vastgesteld. 

 

In de toplaag ter plaatse van het weggedeelte van de straat Ternate is in de laag tot circa 0,5 m-mv een 

bijmenging met menggranulaat vastgesteld. 

 

In één boring (E015) is in de ondergrond van 0,7-1,0 m-mv – beneden de toepassing - bodemvreemd 

materiaal (puin, metselpuin, slib) en een zwakke olie-waterreactie geconstateerd. Deze waarneming 

bevestigt de resultaten van een in 2015 uitgevoerd bodemonderzoek [ref 9] waar een dergelijk bijmenging 

op dezelfde diepte is vastgesteld. Een relatie met de toepassing van zand uit de bewuste partij is derhalve 

niet aan de orde. 

5.3.2 Analyseresultaten eerste fase 

Op basis van de waarnemingen tijdens het veldwerk en het doel van het onderzoek zijn de volgende 

monsters geselecteerd voor het laboratoriumonderzoek. 
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Monster 

code 

Boring Diepte 

(m-mv) 

Analysepakket Analysecertificaat 

E002-5 E002 0,60-0,80 
Vluchtige aromaten en 

gechl. Koolwaterstoffen 
827804 

E002-6 E002 1,10-1,30 
Vluchtige aromaten en 

gechl. Koolwaterstoffen 
827804 

E004-5 E004 0,60-0,80 
Vluchtige aromaten en 

gechl. Koolwaterstoffen 
827804 

E004-6 E004 1,10-1,30 
Vluchtige aromaten en 

gechl. Koolwaterstoffen 
827804 

E005-5 E005 0,60-0,80 
Vluchtige aromaten en 

gechl. Koolwaterstoffen 
827793 

E009-6 E009 0,60-0,80 
Vluchtige aromaten en 

gechl. Koolwaterstoffen 
827804 

E009-7 E009 1,10-1,30 
Vluchtige aromaten en 

gechl. Koolwaterstoffen 
827804 

E010-5 E010 0,20-0,40 
Vluchtige aromaten en 

gechl. Koolwaterstoffen 
827783 

E010-6 E010 0,60-0,80 
Vluchtige aromaten en 

gechl. Koolwaterstoffen 
827783 

E011-4 E011 0,20-0,40 
Vluchtige aromaten en 

gechl. Koolwaterstoffen 
827783 

E011-5 E011 0,60-0,80 
Vluchtige aromaten en 

gechl. Koolwaterstoffen 
827783 

E012-5 E012 0,60-0,80 
Vluchtige aromaten en 

gechl. Koolwaterstoffen 
827793 

E013-1 E013 0,08-0,35 Bestrijdingsmiddelen 826888 

E013-5 E013 0,08-0,25 
Vluchtige aromaten en 

gechl. Koolwaterstoffen 
826888 

E015-1 E015 0,08-0,35 Bestrijdingsmiddelen 826888 

E015-5 E015 0,08-0,25 
Vluchtige aromaten en 

gechl. Koolwaterstoffen 
826888 

E015-6 E015 0,75-0,95 
Vluchtige aromaten, gechl. 

Koolwaterstoffen en minerale olie 
827390 

E016-1 E016 0,05-0,10 Bestrijdingsmiddelen 827177 

E016-5 E016 0,05-0,25 
Vluchtige aromaten, gechl. 

Koolwaterstoffen en minerale olie 
827177 

E017-4 E017 0,05-0,25 
Vluchtige aromaten, gechl. 

Koolwaterstoffen en minerale olie 
827177 

E019-4 E019 0,08-0,25 
Vluchtige aromaten, gechl. 

Koolwaterstoffen en minerale olie 
827181 

E021-5 E021 0,08-0,25 
Vluchtige aromaten, gechl. 

Koolwaterstoffen en minerale olie 
827181 

E023-5 E023 0,05-0,25 
Vluchtige aromaten, gechl. 

Koolwaterstoffen en minerale olie 
827181 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

19 maart 2019 TOEPASSING VAN ZAND UIT PARTIJ 400715 BG4682IBRP190319 38  

 

Monster 

code 

Boring Diepte 

(m-mv) 

Analysepakket Analysecertificaat 

Mengmonster E2 
E017 

E018 

0,05-0,35 

0,05-0,350,0 
Bestrijdingsmiddelen 827177 

Mengmonster E3.1 
E019 

E020 

0,08-0,35 

0,08-0,35 
Bestrijdingsmiddelen 827181 

Mengmonster E3.2 
E021 

E022 

0,08-0,35 

0,08-0,35 
Bestrijdingsmiddelen 827181 

Mengmonster E3.3 
E023 

E024 

0,05-0,35 

0,08-0,35 
Bestrijdingsmiddelen 827181 

Mengmonster E4.1.1 E006 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 827783 

Mengmonster E4.1.2 
E010 

E011 

0,05-0,50 

0,08-0,58 
Bestrijdingsmiddelen 827783 

Mengmonster E4.2.1 E006 0,55-1,05 Bestrijdingsmiddelen 827783 

Mengmonster E4.2.2 
E010 

E011 

0,50-1,00 

0,58-1,00 
Bestrijdingsmiddelen 827783 

Mengmonster E5.1.1 

E005 

E008 

E012 

0,05-0,15 

0,05-0,15 

0,05-0,15 

Bestrijdingsmiddelen 827793 

Mengmonster E5.2.1 

E005 

E008 

E012 

0,15-0,50 

0,15-0,50 

0,15-0,50 

Bestrijdingsmiddelen 827793 

Mengmonster E5.3.1 E005 0,50-1,00 Bestrijdingsmiddelen 827793 

Mengmonster E5.3.2 
E008 

E012 

0,50-1,00 

0,50-1,00 
Bestrijdingsmiddelen 827793 

Mengmonster E6.1.1 
E002 

E003 

0,08-0,50 

0,08-0,50 
Bestrijdingsmiddelen 827804 

Mengmonster E6.1.2 
E004 

E007 

0,08-0,55 

0,08-0,50 
NEN Grond en bestrijdingsmiddelen 827804 

Mengmonster E6.1.3 E009 0,08-0,50 Bestrijdingsmiddelen 827804 

Mengmonster E6.2.1 

E002 

E003 

E004 

0,50-1,00 

0,50-1,00 

0,55-1,00 

NEN Grond en bestrijdingsmiddelen 827804 

Mengmonster E6.2.2 
E007 

E009 

0,50-0,70 

0,50-0,70 
Bestrijdingsmiddelen 827804 

Mengmonster E6.2.3 
E007 

E009 

0,70-1,00 

0,70-1,00 
Bestrijdingsmiddelen 827804 

Mengmonster E6.3.1 
E002 

E003 

1,00-1,50 

1,00-1,50 
Bestrijdingsmiddelen 827804 

Mengmonster E6.3.2 
E004 

E007 

1,00-1,50 

1,00-1,50 
Bestrijdingsmiddelen 827804 

Mengmonster 6.3.3 E009 1,00-1,50 Bestrijdingsmiddelen 827804 

Tabel 12 Samenstelling analysemonsters grond Eilanden Oost fase 1 
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Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat ter plaatse van boring E004 (bodemlaag 0,60-0,80 m-

mv) een verhoogde concentratie aan styreen is aangetroffen. Het gemeten en gecorrigeerde gehalte, zie 

tabel 13, ligt boven de maximale waarde voor de bodemfunctieklasse wonen. Gezien de stelling van Vink 

ten aanzien van de aanwezigheid van styreen in het zand en het belang van een betrouwbaar resultaat is 

het laboratorium verzocht een toetsing en heranalyse uit te voeren. Uit deze toetsing en heranalyse blijkt 

dat geen onregelmatigheden zijn vastgesteld en dat bij heranalyse een vergelijkbaar analyseresultaat 

(0,47 mg/kgds) is bepaald. Een aanpassing van het analysecertificaat is door het laboratorium niet 

noodzakelijk geacht (zie ook de toelichting op het analysecertificaat als opgenomen in bijlage 2). 

 

Parameter Gehalte (mg/kg ds) Achtergrond- Wonen Industrie Interventie- 

waarde waarde 
Gemeten Gecorrigeerd 

Styreen (E004-5) 0,36 1,80 0,25 0,25 2,5 86 

Minerale olie (E015-6) 44 220 190 190 500 5000 

Tabel 13 Overschrijdingen toepassingslocatie Eilanden Oost fase 1 

 

Hoewel binnen deze toepassingslocatie ook ander door Vink geleverd zand is toegepast, is een relatie 

tussen de verontreiniging met styreen en de toepassing van zand uit partij 400715 meer dan aannemelijk. 

Op grond van het resultaat is een aanvullend onderzoek geïnitieerd en uitgevoerd naar de aanwezigheid 

van styreen. 

5.3.3 Analyseresultaten Tweede fase 

Grond 

Op basis van de resultaten van de eerste fase van het onderzoek zijn afperkende boringen uitgevoerd en 

zijn de volgende monsters geselecteerd voor het laboratoriumonderzoek. 

 

Monster 

code 

Boring Diepte 

(m-mv) 

Analysepakket Analysecertificaat 

E004a-6 E004a 0,20-0,40 Vluchtige aromaten 830818 

E025-7 E025 0,60-0,80 Vluchtige aromaten 830818 

E025-8 E025 1,10-1,30 Vluchtige aromaten 830818 

E026-7 E026 0,60-0,80 Vluchtige aromaten 830818 

E026-8 E026 1,10-1,30 Vluchtige aromaten 830818 

E027-7 E027 0,60-0,80 Vluchtige aromaten 830818 

E027-8 E027 1,10-1,30 Vluchtige aromaten 830818 

E028-7 E028 0,60-0,80 Vluchtige aromaten 830818 

E028-8 E028 1,10-1,30 Vluchtige aromaten 830818 

Tabel 14 Samenstelling analysemonsters grond Eilanden Oost fase 2 

 

Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de gemeten gehalten aan vluchtige aromaten in de 

tweede fase voldoen aan de achtergrondwaarde. 

 

De vastgestelde verontreiniging ter plaatse van boring E004 is daarmee in horizontaal en verticaal vlak 

afgeperkt. De verontreiniging is aanwezig in een oppervlak van maximaal 64 (8x8 meter) m² en een dikte 

van 0,5 meter (van 0,5-1,0 m-mv). De omvang bedraagt daarmee 32 m³ (ongeveer 55 ton).  
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Grondwater 

Gelet op de vastgestelde verontreiniging met styreen is besloten in de tweede fase van onderzoek het 

grondwater ter plaatse van deze (boor)locatie te controleren op de aanwezigheid van vluchtige aromaten 

(inclusief styreen). 

 

In tabel 15 zijn de veldmetingen en analyseresultaten van het grondwater weergegeven. 

 

Peilbuis 

Filter- 

stelling 

(m-mv) 

Datum 

monster- 

name 

Veldmetingen Analyse- 

pakket 

Analyse- 

certificaat 

Gws pH EC NTU 

E004a 2,00-3,00 21-02-2019 1,12 8,0 678 3,3 Vluchtige aromaten 832554 

Tabel 15 Veldmetingen en analyseresultaten grondwater Eilanden Oost 

 

In het grondwater zijn geen overschrijdingen van de streefwaarde voor vluchtige aromaten vastgesteld. 

5.4 Toepassingslocatie Wencopperweg 64 

De tekening met de locaties van de uitgevoerde boringen, de boorprofielen, de analysecertificaten en de 

toetsing van de analyseresultaten voor deze toepassingslocatie zijn opgenomen in bijlage 3. 

5.4.1 Veldwerk 

Bij de uitvoering van het veldwerk zijn met de PID-meter geen detecteerbare gehalten vastgesteld en zijn 

geen olie-waterreacties geconstateerd. 

 

Bij het veldwerk is wel vastgesteld dat sprake is van humeus zand en dat de kleur van het zand per boring 

varieert. Deze veldwaarnemingen bevestigen dat sprake is van vermenging van het zand uit de bewuste 

partij met andere soorten grond. 

5.4.2 Analyseresultaten grond 

Op basis van de waarnemingen tijdens het veldwerk en het doel van het onderzoek zijn de volgende 

monsters geselecteerd voor het laboratoriumonderzoek. Gelet op de vermenging van het toegepaste zand 

uit de bewuste partij met andere grond is geen monster geanalyseerd op het standaard analysepakket 

NEN Grond. 

 

Monster 

code 

Boring Diepte 

(m-mv) 

Analysepakket Analysecertificaat 

W004-1 W004 0,00-0,20 Bestrijdingsmiddelen 825020 

W004-3 W004 0,00-0,20 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
825020 

W006-1 W006 0,00-0,20 Bestrijdingsmiddelen 825020 

W006-3 W006 0,00-0,20 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
825020 

W011-1 W011 0,00-0,20 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
825020 

W011-2 W011 0,00-0,20 Bestrijdingsmiddelen 825020 

Tabel 16 Samenstelling analysemonsters grond Wencopperweg 64 
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Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de gemeten gehalten aan vluchtige aromaten, en 

gechloreerde koolwaterstoffen voldoen aan de achtergrondwaarde. 

 

Er zijn overschrijdingen voor de bestrijdingsmiddelen (DDD, DDE en DDT) vastgesteld. De gemeten en 

gecorrigeerde gehalten, zie tabel 17, liggen boven de maximale waarde voor de bodemfunctieklasse 

wonen, maar onder de maximale waarde voor de bodemfunctieklasse industrie.  

 

Parameter Gehalte (mg/kg ds) Achtergrond- Wonen Industrie Interventie- 

waarde waarde 
Gemeten Gecorrigeerd 

DDD (W011-2) 0,046 0,23 0,02 0,84 34 34 

DDE (W004-1) 0,078 0,39 0,1 0,13 1,3 2,3 

DDT (W004-1) 0,17 0,85 0,2 0,2 1 1,7 

Tabel 17 Overschrijdingen toepassingslocatie Wencopperweg 64 

 

Mede gelet op de geconstateerde vermenging is een één op één relatie met het zand uit de bewuste partij 

niet eenduidig te leggen. Nadere informatie van de eigenaar van het perceel leert tevens dat de 

geconstateerde overschrijdingen mogelijk verklaard kunnen worden door het historisch gebruik van de 

landbouwgrond in de directe omgeving. 

5.5 Toepassingslocatie Van den Bogertlaan 

De tekening met de locaties van de uitgevoerde boringen, de boorprofielen, de analysecertificaten en de 

toetsing van de analyseresultaten voor deze toepassingslocatie zijn opgenomen in bijlage 4. 

5.5.1 Veldwerk 

Bij de uitvoering van het veldwerk zijn met de PID-meter geen detecteerbare gehalten vastgesteld en zijn 

geen olie-waterreacties geconstateerd. 

 

Lokaal zijn sporen bodemvreemd materiaal (baksteen, aardewerk of hout) aangetroffen. Dit is een 

aanwijzing dat ter plaatse van deze boringen mogelijk sprake van vermenging met ander zand. 

5.5.2 Analyseresultaten grond 

Op basis van de waarnemingen tijdens het veldwerk en het doel van het onderzoek zijn de volgende 

monsters geselecteerd voor het laboratoriumonderzoek. 

 

Monster 

code 

Boring Diepte 

(m-mv) 

Analysepakket Analysecertificaat 

B001-3 B001 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
825655 

B002-4 B002 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
825443 

B004-3 B004 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
825655 

B005-2 B005 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
825445 
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Monster 

code 

Boring Diepte 

(m-mv) 

Analysepakket Analysecertificaat 

B008-3 B008 0,08-0,18 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
825445 

B009-4 B009 0,20-0,40 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
825436 

B010-5 B010 0,60-0,80 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
825436 

B013-3 B013 0,08-0,18 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
825655 

B015-4 B015 0,08-0,18 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
825655 

Mengmonster B1 

B009 

B010 

B011 

0,05-0,55 

0,05-0,55 

0,05-0,55 

Bestrijdingsmiddelen 825436 

Mengmonster B2 

B009 

B010 

B011 

0,55-1,05 

0,55-1,05 

0,55-1,05 

Bestrijdingsmiddelen 825436 

Mengmonster B3 
B002 

B007 

0,05-0,15 

0,05-0,15 
Bestrijdingsmiddelen 825443 

Mengmonster B4 
B005 

B006 

0,05-0,15 

0,08-0,18 
Bestrijdingsmiddelen 825445 

Mengmonster B5 
B008 

B012 

0,08-0,18 

0,08-0,18 
Bestrijdingsmiddelen 825445 

Mengmonster B6 

B001 

B002 

B004 

0,05-0,15 

0,05-0,15 

0,05-0,15 

NEN Grond en bestrijdingsmiddelen 825655, 827165 

Mengmonster B7 
B013 

B014 

0,08-0,18 

0,08-0,18 
Bestrijdingsmiddelen 825655 

Mengmonster B8 
B015 

B016 

0,08-0,18 

0,08-0,18 
Bestrijdingsmiddelen 825655 

Tabel 18 Samenstelling analysemonsters grond Van den Bogertlaan 

 

Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de gemeten gehalten aan vluchtige aromaten, 

gechloreerde koolwaterstoffen voldoen aan de achtergrondwaarde. Dit geldt ook voor de parameters 

metalen, PAK, PCB’s en minerale olie. 

 

In één monster (mengmonster B8) is een overschrijdingen voor de achtergrondwaarde vastgesteld voor 

bestrijdingsmiddelen (DDD). Het gemeten en gecorrigeerde gehalte, zie tabel 13, ligt echter beneden de 

maximale waarde voor de bodemfunctieklasse wonen. 

 

Parameter Gehalte (mg/kg ds) Achtergrond- Wonen Industrie Interventie- 

waarde waarde 
Gemeten Gecorrigeerd 

DDD (som) 0,049 0,25 0,02 0,84 34 34 

Tabel 19 Overschrijdingen toepassingslocatie Van den Bogertlaan 
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5.6 Toepassingslocatie Voorthuizen, Apeldoornsestraat 

De tekening met de locaties van de uitgevoerde boringen, de boorprofielen, de analysecertificaten en de 

toetsing van de analyseresultaten voor deze toepassingslocatie zijn opgenomen in bijlage 5. 

5.6.1 Veldwerk 

Eén boring is niet uitgevoerd. Deze boring was voorzien ter plaatse van het terras, maar is in verband met 

het ontbreken toestemming van de bewoner niet uitgevoerd. Verplaatsing tot buiten het terras (buiten de 

toepassingslocatie) was wel toegestaan, maar is gelet op het doel van het onderzoek niet zin vol geacht. 

 

Bij de uitvoering van het veldwerk zijn met de PID-meter geen detecteerbare gehalten vastgesteld en zijn 

geen olie-waterreacties geconstateerd. 

 

Lokaal is in de ondergrond (beneden de toepassing) bodemvreemd materiaal (baksteen, aardewerk of 

beton) aangetroffen. 

5.6.2 Analyseresultaten grond 

Op basis van de waarnemingen tijdens het veldwerk en het doel van het onderzoek zijn de volgende 

monsters geselecteerd voor het laboratoriumonderzoek. 

 

Monster 

Code 

Boring Diepte 

(m-mv) 

Analysepakket Analysecertificaat 

A001-3 A001 0,08-0,18 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827452 

A003-3 A003 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. Koolwaterstoffen 
825008 

A008-3 A008 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
825007 

A010-1 A010 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 827452 

A010-3 A010 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827452 

Mengmonster A1 

A006 

A008 

A009 

0,05-0,15 

0,05-0,15 

0,05-0,15 

Bestrijdingsmiddelen 825007 

Mengmonster A2 
A003 

A004 

0,05-0,15 

0,08-0,18 
Bestrijdingsmiddelen 825008 

Mengmonster A3 
A001 

A002 

0,08-0,18 

0,08-0,18 
NEN Grond en bestrijdingsmiddelen 827452 

Tabel 20 Samenstelling analysemonsters grond Apeldoornsestraat 

 

Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de gemeten gehalten aan vluchtige aromaten, 

gechloreerde koolwaterstoffen en bestrijdingsmiddelen voldoen aan de achtergrondwaarde. Door het 

laboratorium is een verhoogde bepalingsgrens voor de bestrijdingsmiddelen gerapporteerd als gevolg van 

een matrixstoring3 

                                                      
3 Bij de gebruikte analysemethode is het piekenpatroon (een aanwezige verontreiniging beweegt zich met een bepaalde specifieke 
snelheid door de meetkolom en bereikt op en een vooraf bekend moment het eind van de kolom) maatgevend voor de aanwezigheid 
van verontreinigingen en de mate waarin de verontreinigingen aanwezig zijn. Bij een zogenoemde matrixstoring bereiken meerdere 
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In mengmonster A3 zijn overschrijdingen voor de achtergrondwaarde vastgesteld voor de metalen (kwik 

en lood) en PCB’s. De gemeten en gecorrigeerde gehalten, zie tabel 11) liggen, met uitzondering van de 

waarde voor PCB’s, echter beneden de maximale waarde voor de bodemfunctieklasse wonen. 

 

De lichte verontreiniging in het zand onder het straatwerk is zonder gevaar voor mens, dier en milieu. 

Mede gelet op de omstandigheden en het gebruik van andere stromen grond/zand is een eenduidige 

relatie met de toepassing van het zand uit partij 400715 niet te leggen. 

 

Parameter Gehalte (mg/kg ds) Achtergrond- Wonen Industrie Interventie- 

waarde waarde 
Gemeten Gecorrigeerd 

Kwik [Hg] 0,29 0,42 0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] 37 58 50 210 530 530 

PCB (som 7) 0,021 0,10 0,02 0,04 0,5 1 

Tabel 21 Overschrijdingen toepassingslocatie Apeldoornsestraat 

5.7 Toepassingslocatie Veller II, cluster F 

De tekening met de locaties van de uitgevoerde boringen, de boorprofielen, de analysecertificaten en de 

toetsing van de analyseresultaten voor deze toepassingslocatie zijn opgenomen in bijlage 6. 

5.7.1 Veldwerk 

Zeven boringen die voortuinen waren geprojecteerd konden niet worden uitgevoerd in verband met het 

ontbreken toestemming van de bewoner danwel de wijze van bestrating waardoor monstername zonder 

significante schade niet mogelijk was. 

 

Bij de uitvoering van het veldwerk zijn met de PID-meter geen detecteerbare gehalten vastgesteld en zijn 

geen olie-waterreacties geconstateerd. 

 

Lokaal is in de ondergrond (beneden de toepassing) bodemvreemd materiaal (baksteen of metselpuin) 

aangetroffen. 

5.7.2 Analyseresultaten grond 

Op basis van de waarnemingen tijdens het veldwerk en het doel van het onderzoek zijn de volgende 

monsters geselecteerd voor het laboratoriumonderzoek. 

 

Gelet op de beperkte omvang van het toegepaste zand uit de bewuste partij en de vermenging met ander 

zand is geen monster geanalyseerd op het standaard analysepakket NEN Grond. 

 

  

                                                      
stoffen min of meer tegelijkertijd het eind van de kolom. Identificatie van de verontreiniging is daarmee minder of niet betrouwbaar. In 
dergelijke gevallen is het laboratorium vanuit haar accreditatie verplicht om een verhoogde rapportagegrens te rapporteren. 
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Monster 

code 
Boring 

Diepte 

(m-mv) 
Analysepakket Analysecertificaat 

F001-1 F001 0,06-0,50 Bestrijdingsmiddelen 827398 

F001-2 F001 0,50-1,00 Bestrijdingsmiddelen 827398 

F001-3 F001 0,20-0,40 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827394 

F001-4 F001 0,60-0,80 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827394 

F002-1 F002 0,05-0,50 Bestrijdingsmiddelen 827398 

F002-2 F002 0,50-1,00 Bestrijdingsmiddelen 827398 

F002-3 F002 0,20-0,40 
Vluchtige aromaten en 

gechl. Koolwaterstoffen 
827394 

F002-4 F002 0,60-0,80 
Vluchtige aromaten en 

gechl. Koolwaterstoffen 
827394 

F003-1 F003 0,08-0,18 Bestrijdingsmiddelen 826130 

F003-3 F003 0,08-0,18 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
826130 

F004-1 F004 0,08-0,18 Bestrijdingsmiddelen 826130 

F004-2 F004 0,08-0,18 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
826130 

F005-1 F005 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 824408 

F005-4 F005 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
824406 

F007-1 F007 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 824408 

F007-3 F007 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
824406 

F008-1 F008 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 827481 

F008-3 F008 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827481 

F009-1 F009 0,06-0,15 Bestrijdingsmiddelen 827773 

F009-3 F009 0,06-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827770 

F010a-2 F010a 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 827773 

F010a-4 F010a 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827770 

F011-1 F011 0,06-0,15 Bestrijdingsmiddelen 827773 

F011-3 F011 0,06-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827770 

F012a-1 F012a 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 827773 

F012a-3 F012a 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827770 

F014a-1 F014a 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 827773 
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Monster 

code 
Boring 

Diepte 

(m-mv) 
Analysepakket Analysecertificaat 

F014a-3 F014a 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827770 

F015-1 F015 0,06-0,16 Bestrijdingsmiddelen 827398 

F015-3 F015 0,06-0,16 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827394 

F016-1 F016 0,06-0,16 Bestrijdingsmiddelen 827398 

F016-3 F016 0,06-0,16 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827394 

F017-1 F017 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 824408 

F017-3 F017 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
824406 

F019-1 F019 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 824408 

F019-4 F019 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
424406 

F020-2 F020 0,00-0,10 Bestrijdingsmiddelen 827481 

F020-3 F020 0,00-0,10 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827481 

F021-1 F021 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 827408 

F021-4 F021 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
824406 

F022-1 F022 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 824663 

F022-4 F022 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
824656 

F023-1 F023 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 827481 

F023-3 F023 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827481 

F024-1 F024 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 824663 

F024-3 F024 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
824646 

F025-1 F025 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 827481 

F025-3 F025 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827481 

F026-1 F026 0,05-0,18 Bestrijdingsmiddelen 827773 

F026-3 F026 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827770 

F027-1 F027 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 827773 

F027-3 F027 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827770 

F028a-2 F028a 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827770 
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Monster 

code 
Boring 

Diepte 

(m-mv) 
Analysepakket Analysecertificaat 

F028a-3 F028a 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 827773 

F029-1 F029 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 824663 

F029-4 F029 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
824656 

F030-1 F030 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 827481 

F030-3 F030 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827481 

F032-1 F032 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 824663 

F032-3 F032 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
824656 

F035-1 F035 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 824408 

F035-3 F035 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
824406 

F036-1 F036 0,04-0,14 Bestrijdingsmiddelen 827481 

F036-3 F036 0,04-0,14 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827481 

F037-1 F037 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 824408 

F037-3 F037 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
824406 

F038-1 F038 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 827481 

F038-3 F038 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827481 

F039-1 F039 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 824408 

F039-4 F039 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
824406 

F041-1 F041 0,08-0,18 Bestrijdingsmiddelen 824408 

F041-3 F041 0,08-0,18 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
824406 

F042-1 F042 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 827481 

F042-3 F042 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827481 

F043-1 F043 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 824408 

F043-4 F043 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
824406 

F044-1 F044 0,05-0,15 Bestrijdingsmiddelen 827481 

F044-3 F044 0,05-0,15 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827481 

Tabel 22 Samenstelling analysemonsters grond Veller II, cluster F 

 

Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de gemeten gehalten aan vluchtige aromaten, 

gechloreerde koolwaterstoffen en bestrijdingsmiddelen voldoen aan de achtergrondwaarde. 
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5.8 Toepassingslocatie Stanleystraat 24 

De tekening met de locaties van de uitgevoerde boringen, de boorprofielen, de analysecertificaten en de 

toetsing van de analyseresultaten voor deze toepassingslocatie zijn opgenomen in bijlage 7. 

5.8.1 Veldwerk 

Bij de uitvoering van het veldwerk zijn met de PID-meter geen detecteerbare gehalten vastgesteld en zijn 

geen olie-waterreacties geconstateerd. 

5.8.2 Analyseresultaten grond 

Op basis van de waarnemingen tijdens het veldwerk en het doel van het onderzoek zijn de volgende 

monsters geselecteerd voor het laboratoriumonderzoek. 

 

Monster 

code 

Boring Diepte 

(m-mv) 

Analysepakket Analysecertificaat 

S001-1 S001 0,08-0,28 Bestrijdingsmiddelen 824998 

S001-4 S001 0,08-0,28 
Vluchtige aromaten en 

gechl. koolwaterstoffen 
827451 

Tabel 23 Samenstelling analysemonsters grond Stanleystraat 

 

Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de gemeten gehalten aan vluchtige aromaten, 

gechloreerde koolwaterstoffen en bestrijdingsmiddelen voldoen aan de achtergrondwaarde. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de resultaten van uitgevoerd veldwerk en 

laboratoriumonderzoek worden de volgende conclusie getrokken. 

 

In het algemeen kan gesteld worden dat het toegepaste en onderzochte zand voor het overgrote deel 

schoon is. Op enkele plaatsen is een lichte verontreiniging aangetroffen. In het zeer uitgebreide 

onderzoek is, met uitzondering van de verontreiniging met styreen ter plaatse van boring E004 in Ternate 

(Eilanden Oost) zijn deze niet eenduidig te relateren aan de bewuste partij zand . 

 

De herkomst van het gereinigde zand 

Vink heeft tot op heden onvoldoende onafhankelijk verifieerbare informatie over de herkomst van de 

gereinigde grond verstrekt. Het is voor Royal HaskoningDHV derhalve niet mogelijk geweest de gewenste 

invulling te geven aan de onderzoeksvraag om inzicht in de herkomst van het zand voor reiniging. 

 

Uit de informatie die wel is aangeleverd wordt geconcludeerd dat: 

 Uit geen van de ontvangen analysecertificaten blijkt dat onderzoek heeft plaatsgevonden naar de 

aanwezigheid van styreen in de ter reiniging aangeboden grond. Het uitsluiten van een verontreiniging 

met styreen is om die reden niet mogelijk. 

 De te reinigen grond is op basis van de geleverde informatie verontreinigd geweest met zware 

metalen, PAK, PCB’s, minerale olie, vluchtige aromaten, vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen en 

bestrijdingsmiddelen. 

 

De toepassing van het zand 

Met het onderzoek in de in verzekering gestelde administratie zijn de toepassingslocaties van het zand uit 

partij 400715 (deelpartij 1 en deelpartij 2)voldoende duidelijk geworden. Verificatie met de 

projectadministratie van de afnemers van het zand hebben deze uitkomsten van het administratieve 

onderzoek bevestigd. 

 

De kwaliteit van het toegepaste zand 

Het onderzoek naar de kwaliteit van het zand uit deelpartij 1 ter plaatse van de toepassing van het zand 

leert dat: 

 Ter plaatse van de toepassingslocatie Veller II, cluster J voldoen de gemeten gehalten aan vluchtige 

aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen en bestrijdingsmiddelen aan de achtergrondwaarde. Dit geldt 

ook voor de parameters metalen, PAK, PCB’s en minerale olie. 

 

In het grondwater zijn overschrijdingen van de streefwaarde voor tetrachlooretheen (resp. 0,34 en 0,62 

µg/l) en cis-1,2-dichlooretheen (max 0,24 µg/l) geconstateerd. Op basis van de vastgestelde kwaliteit 

van het zand (geen verhoogde waarden voor gechloreerde koolwaterstoffen) is een eenduidige relatie 

met de toepassing van het zand niet te leggen. Vermoedelijk is de geconstateerde overschrijding te 

relateren aan het historisch gebruik (boerderij) van de locatie voordat sprake was van een 

woningbouwlocatie. 

 Ter plaatse van de toepassingslocatie Eilanden Oost voldoen de gemeten gehalten aan vluchtige 

aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen en bestrijdingsmiddelen in het algemeen aan de 

achtergrondwaarde. Dit geldt ook voor de parameters metalen, PAK, PCB’s en minerale olie. Er zijn 

echter een aantal bijzonderheden vastgesteld: 
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 Ter plaatse van boring E004 is een verhoogde concentratie aan styreen is aangetroffen. Het 

gemeten en gecorrigeerde gehalte ligt boven de maximale waarde voor de bodemfunctieklasse 

wonen. Hoewel binnen deze toepassingslocatie ook ander door Vink geleverd zand is toegepast, is 

een relatie tussen de verontreiniging met styreen en de toepassing van zand uit partij 400715 meer 

dan aannemelijk. Op basis van de resultaten van uitgevoerd afperkend onderzoek is de omvang 

van de verontreiniging in horizontaal en verticaal vlak afgeperkt. De verontreiniging is aanwezig in 

een oppervlak van maximaal 64 (8x8 meter) m² en een dikte van 0,5 meter (van 0,5-1,0 m-mv). De 

omvang bedraagt daarmee 32 m³ (ongeveer 55 ton). 

 Een lokaal in de ondergrond aanwezige lichte verontreiniging met minerale olie houdt geen verband 

met de toepassing van zand, maar wordt gerelateerd aan de aangetoonde bijmenging met slib in 

het opgeboorde materiaal. Deze lichte verontreiniging en bijmenging is ook bij onderzoek voor 

realisatie van de nieuwbouw vastgesteld. 

In de kruipruimten zijn met de PID-meter geen detecteerbare gehalten aan vluchtige aromaten 

vastgesteld. In het zand in de kruipruimten zijn bij het uitvoeren van laboratoriumonderzoek eveneens 

geen detecteerbare gehalten aan vluchtige aromaten vastgesteld. 

In het grondwater zijn geen overschrijdingen van de streefwaarde voor vluchtige aromaten vastgesteld. 

 Ter plaatse van de toepassingslocatie Wencopperweg 64 (geen woonfunctie maar agrarische 

bestemming) blijken de gemeten gehalten aan vluchtige aromaten, en gechloreerde koolwaterstoffen 

te voldoen aan de achtergrondwaarde. Er zijn overschrijdingen voor de bestrijdingsmiddelen (DDD, 

DDE en DDT) vastgesteld. De gemeten en gecorrigeerde gehalten liggen boven de maximale waarde 

voor de bodemfunctieklasse wonen, maar onder de maximale waarde voor de bodemfunctieklasse 

industrie. Mede gelet op de geconstateerde vermenging met humeus materiaal is een eenduidige 

relatie met het zand uit de bewuste partij niet te leggen. Nadere informatie van de eigenaar van het 

perceel leert tevens dat de geconstateerde overschrijdingen mogelijk verklaard kunnen worden door 

het historisch gebruik van de landbouwgrond in de directe omgeving. 

 Ter plaatse van de toepassingslocatie Van den Bogertlaan blijken de gemeten gehalten aan vluchtige 

aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen voldoen aan de achtergrondwaarde. Dit geldt ook voor de 

parameters metalen, PAK, PCB’s en minerale olie. In één monster (mengmonster B8) is een 

overschrijdingen voor de achtergrondwaarde vastgesteld voor bestrijdingsmiddelen (DDD). Het 

gemeten en gecorrigeerde gehalte ligt echter beneden de maximale waarde voor de 

bodemfunctieklasse wonen. 

 Ter plaatse van de toepassingslocatie Apeldoornsestraat blijken de gemeten gehalten aan vluchtige 

aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen en bestrijdingsmiddelen te voldoen aan de 

achtergrondwaarde. In één mengmonster zijn overschrijdingen voor de achtergrondwaarde vastgesteld 

voor de metalen (kwik en lood) en PCB’s. De gemeten en gecorrigeerde gehalten liggen, met 

uitzondering van de waarde voor PCB’s, echter beneden de maximale waarde voor de 

bodemfunctieklasse wonen. Een eenduidige relatie met de toepassing van het zand is niet te leggen. 

Er is geen aanleiding tot verwijdering van deze verontreiniging. 

 Ter plaatse van de toepassingslocatie Veller II, cluster F voldoen de gemeten gehalten aan vluchtige 

aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen en bestrijdingsmiddelen aan de achtergrondwaarde. 

 Ter plaatse van de toepassingslocatie Stanleystraat voldoen de gemeten gehalten aan vluchtige 

aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen en bestrijdingsmiddelen aan de achtergrondwaarde. 
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6.2 Aanbevelingen 

Aangezien sprake is geweest van een toepassing van zand is naast de Wet bodembescherming ook het 

Besluit bodemkwaliteit relevant. Ter plaatse van de straat Ternate (boring E004) is styreen aangetoond in 

een concentratie boven de maximale waarde voor de bodemfunctieklasse wonen. In het kader van de 

zorgplicht/herstelplicht adviseren wij om de aanwezige verontreiniging met styreen door ontgraving te 

verwijderen en de ontgraving aan te vullen de door de aannemer te leveren schoon en gecertificeerd 

zand. Gelet op het dossier en uit oogpunt van zorgvuldigheid adviseren wij om de kwaliteit van het te 

leveren zand vooraf specifiek te verifiëren. 

 

De aannemer moet erkend zijn in het kader van de BRL SIKB 7000 (protocol 7001) en dient de 

werkzaamheden onder dit certificaat uit te voeren. Op de uitvoering van de werkzaamheden dient 

milieukundige begeleiding in het kader van de BRL SIKB 6000 (protocol 6001) plaats te vinden. Na 

uitvoering van de werkzaamheden zal een evaluatieverslag worden opgesteld en ter instemming worden 

ingediend bij het bevoegd gezag (Omgevingsdienst De Vallei). 
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7 Referentielijst relevante documenten 

1 Rapport inzake Administratief Toezicht Afvalverwerking Vink en Recycling Barneveld Algemene 

onderzoeksbevindingen +verontreinigde grond (Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten, 

kenmerk TKGO/VINK, d.d. 14 augustus 2017); 

2 Rapportage Keuringen Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. (Certicon Kwaliteitskeuringen B.V., 

projectnaam PC050715 - deelpartij 1, Projectnummer 15-1589, rapportnummer P2015-1589, d.d. 3 

november 2015); 

3 Rapportage Keuringen Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v., Projectnaam P050715 – deel partij 2, 

projectnummer P2015-15988’ (kenmerk P2015-1588, d.d. 5 november 2015 

4 Rapportage Keuringen Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. (Certicon Kwaliteitskeuringen B.V., 

projectnaam 400715 - deelpartij 1, Projectnummer 15-1718, rapportnummer P2015-1718, d.d. 16 

november 2015); 

5 Beoordeling gezondheidsrisico’s grond (GGD Gelderland Midden, kenmerk 181031-0056, d.d. 1 

november 2018) 

6 Verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5740 Groot Agteveld Achterveld (Leusden) (De Klinker 

Milieu, kenmerk K183851, d.d. 11 december 2018) 

7 Onderzoek naar toegepast gereinigd zand te Barneveld (Tauw, projectnummer 1268360, kenmerk 

R001-1268360WDO-V01-mfv-NL, d.d. 24 januari 2019) 

8 Verificatie bodemonderzoek Toegepast zand Enka terrein te Ede (Ingenieursbureau Land, 

projectnummer 77525.61, kenmerk R01-77525.61-RDI, d.d. 16 januari 2019) 

9 Actualiserend bodemonderzoek ter plaatse van de nieuwe woonwijk De Eilanden Oost te Barneveld 

(hoek Lunterseweg-Nederwoudseweg) (Arnicon, kenmerk H15-061-O, d.d. 22 september 2015). 
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