
Koolhovenstraat 10 (3772 MT) te Barneveld  






Kenmerken
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Bestemmingsplan

De Burgt - Veller e.o.





Bouwjaar


2002




Bouwvorm


Bestaande bouw




Onderhoud binnen


Goed




Onderhoud buiten


Goed




Oppervlakte


492 m²



Veiling informatie 
Online executieveiling in opdracht van de 
hypotheekhouder van de Koolhovenstraat 10 te 
Barneveld 




 De openbare veiling zal plaatsvinden op 10 januari 

2019 om 11.30 uur via BOG-Auctions conform  
openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254  
BW.  (https://www.bog-auctions.com/auction/ in
dex/5238)




Het registergoed wordt naast afzonderlijk ook 
gezamenlijk met het registergoed gelegen aan de 
Heestereng 3 te Barneveld geveild. Deze veiling zal 
plaatsvinden op 10 januari 2019 om 12.30 uur. 




 Het is mogelijk om tot en met 26 december 2018 

een onderhands bod uit te brengen bij de  veilin
gnotaris. (https://www.bog-auctions.com/ auct
ion/index/5240)





Kijkdag

Op dit moment is er nog geen mogelijkheid tot 
bezichtigen. De mogelijkheid voor een kijkdag 
wordt thans onderzocht. 




Let op: Buiten deze kijkdagen zullen er geen 
bezichtigingsmogelijkheden zijn!




Veilingvoorwaarden en biedprotocol

Op deze veiling zijn de veilingvoorwaarden van 
toepassing en voor deelname dient u zich te 
registreren en te legaliseren. E.e.a te vinden op 
eerdergenoemde link.
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Veiling informatie 
Kosten

De koper is naast het geboden bedrag de 
volgende kosten verschuldigd:

- Veilingkosten (dit bedrag wordt tijdens het 
bieden automatisch bij uw bieding opgeteld, zie 
website van BOG-Auctions) 

- Overdrachtsbelasting

- 1% inzetpremie ten laste van koper




Inzetpremie

Voor deze veiling geldt de volgende inzetpremie: 
1% inzetpremie ten laste van koper.

Deze premie wordt berekend over het hoogst 
geboden bedrag tijdens de inzet en wordt 
uitgekeerd aan de hoogste bieder bij inzet, tenzij 
de inzetter ook de koper is. Lees verder de 
veilingvoorwaarden voor de exacte regeling. 
Deze premie wordt niet getoond tijdens het 
biedproces.

















Gunning

De verkoper behoudt zich het recht voor het 
geveilde object niet te gunnen en zal zich 
hierover uiterlijk vijf werkdagen na de veiling om 
17.00 uur uitspreken.




Veilingnotaris

Van der Stap Notarissen 

Drs. C.M.P. Poppelaars

Postbus 2450

3000 CL Rotterdam

Telefoon 088-1880020

Email veiling@vdstap.com
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Object informatie
Object/ligging

Koolhovenstraat 10 te Barneveld gelegen in de wijk 
‘De Briellaerd’. Het  pand is gelegen nabij de 
rijksweg A30 (Barneveld-Ede) en op circa 3-5 
minuten rijafstand van de rijksweg A1 (Amsterdam-
Apeldoorn).




Het object beschikt over 4 lokalen met 
slaapkamers, toiletgroepen, 2 keukens en een 
berging. 




Dit betreft een bedrijfsgebouw dat in gebruik is 
door een Kinderdagverblijf. De onroerende zaak 
wordt in verhuurde toestand geveild en de 
veilingkoper kan de huurovereenkomst niet 
vernietigen. 











Oppervlakte

Overeenkomstig de gegevens uit de Basis 
Administratie Gebouwen heeft het pand een 
oppervlakte van circa 492 m². 




Kadastrale informatie

Gemeente Barneveld

Sectie E

Nummer 4013

Groot 1.500 m²




Bestemming

Bij de gemeente Apeldoorn valt het onderhavige 
onroerend goed in het vigerende 
bestemmingsplan De Burgt – Veller e.o. De 
bestemming van het perceel is:  Gemengd. 




Parkeergelegenheid

Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.





Koolhovenstraat 10  |  Barneveld 5



Object informatie
Huurgegevens

Tussen huurder en verhuurder is er een nieuwe 
huurovereenkomst aangegaan. Volgens de laatst 
bekende gegevens is het geheel verhuurd als 
kinderdagverblijf. 




Kerngegevens 

Ingangsdatum                 :          1 januari 2019

Looptijd                            :           5 jaar

Verlenging                       :           1 jaar

Aanvangshuurprijs          :            € 60.000,- per jaar

BTW                                   :            Nee

Waarborgsom                 :            € 18.750,-




Bijzondere bepalingen 

Bij het bodemloket is geen informatie beschikbaar 
over bodemonderzoek en/of sanering. 

Indien na eigendomsoverdracht blijkt dat er wel 
sprake is van enige vervuiling, dan aanvaardt 
verkoper hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.















Koper is ermee bekend dat het gekochte niet is 
voorzien van een EPA-label en doet hierbij 
uitdrukkelijk afstand van zijn recht daarop. Koper 
vrijwaart verkoper hierbij uitdrukkelijk voor alle 
mogelijke aanspraken dienaangaande.

 

Nadere informatie

Deze verkoop wordt begeleid door:

Rodenburg Bedrijfsmakelaars

Piet Olde Rikkert

Paslaan 20, 7311 AL  APELDOORN

Telefoon: 055 – 5 268 268

E-mail: apeldoorn@rodenburg.nl

Internet: www.rodenburg.nl
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Locatie
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Kadastrale kaart

Adres:  

Koolhovenstraat 10






Postcode / Plaats:


3772 MT  Barneveld

Gemeente:

Barneveld 






Sectie / Perceel:


E / 4013 
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Even voorstellen
Rodenburg Bedrijfsmakelaars (anno 1930) is één van de 
grootste makelaarskantoren en marktleider in de regio, met 
een vestiging in Deventer, Apeldoorn en Zwolle. Rodenburg 
Makelaars behoort tot de 50 grootste makelaarskantoren van 
Nederland. Wij zijn volledig thuis op het gebied van koop, 
verkoop, huur, verhuur, nieuwbouw, beleggingen en 
(complexe) taxaties van alle soorten bedrijfsonroerend goed. 
Rodenburg Makelaars is NVM-lid en partner in Dynamis 
Nederland, een samenwerkingsverband van landelijk 
opererende makelaars. Hiermee zijn wij verzekerd van een 
landelijke dekking in alle facetten van het onroerend goed. 
Naast bedrijfsmakelaardij, zijn wij ook gespecialiseerd in de 
koop, verkoop, huur, verhuur, nieuwbouw en taxaties van 
woningen. Tevens is Rodenburg Bedrijfsmakelaars "Regulated 
by RICS": 

In de taxatiewerkzaamheden wordt een strikte gedragscode 
gehanteerd en worden de hoogste professionele en ethische 
normen nagestreefd. Gecontroleerd door een van de 
toonaangevende regelgevende instanties ter wereld. Op 
deze manier wordt een een strikte gedragscode 
onderschreven en de hoogste professionele en ethische 
normen nageleefd. Taxaties worden uitgevoerd volgens de 
voorschriften zoals deze zijn opgenomen in the Red Book van 
de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Rodenburg 
Bedrijfsmakelaars, dynamisch tot uw dienst … :

Deskundigheid

Aandacht Passie
Service Persoonlijke


           benaderingBeste promotie

Prijs/kwaliteit
Goed bereikbaar
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Paslaan 20  |  7311 AL Apeldoorn

apeldoorn@rodenburg.nl


rodenburg.nl  |  055 5 268 268



BETREFT

Barneveld E 4013
UW REFERENTIE

20222 db
GELEVERD OP

21-09-2018 - 15:54
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11012762613
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

20-09-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

14-09-2018
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Barneveld E 4013
Kadastrale objectidentificatie : 077790401370000

Locatie Koolhovenstraat 10
3772 MT  Barneveld
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Ontstaan op 19-02-2002
Kadastrale grootte 1.500 m²

Grens en grootte Vastgesteld
Coördinaten 167428 - 460026

Omschrijving Gezondheid

Erf - Tuin
Koopsom € 2.100.000

Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2008

Ontstaan uit Barneveld E 3716

Barneveld E 3722

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 54637/161 Ingeschreven op 15-05-2008
Naam gerechtigde Kalima Enterprise B.V

Adres Dr. Welfferweg 59
3615 AL  WESTBROEK

Statutaire zetel WESTBROEK
KvK-nummer 30178784 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.77790401370000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.77790371640009
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.77790372240003
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_54637_161
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.172215070
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=30178784
https://www.kadaster.nl/contact


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 20222 db

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 21 september 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNV00&sectie=E&perceelnummer=4013&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNV00&sectie=E&perceelnummer=5242&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNV00&sectie=E&perceelnummer=4383&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNV00&sectie=E&perceelnummer=4542&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNV00&sectie=E&perceelnummer=4149&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNV00&sectie=E&perceelnummer=4147&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNV00&sectie=E&perceelnummer=4501&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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WC800575 
15-05-2008 
 

LEVERING 
 
 
Heden veertien mei tweeduizend acht 
verschenen voor mij, mr. Ritzo Jacob Holtman, notaris te Utrecht: 
1.a.  de heer Willem Catsburg, geboren te Zeist op negen februari 

negentienhonderd acht en veertig, paspoort nummer: 
NL5168934, gehuwd, in verband met de onderhavige akte 
wonende te 3583 GP Utrecht, Koningslaan 62, 

  ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de 
heer Johannes Achterberg, geboren te Ede op zeven 
september negentienhonderd zeventig, wonende te 3784 VC 
Terschuur, Molweg 32, geïdentificeerd aan de hand van 
paspoort nummer: NPJ283C42, ongehuwd en niet als partner 
geregistreerd,  

1.b.  de heer Norbert Richard Nicolaas de la Rive Box, geboren te 
Haarlemmermeer op acht en twintig augustus 
negentienhonderd vier en zestig, wonende te 6741 CZ 
Lunteren, Engweg 44 C, geïdentificeerd aan de hand van 
paspoort nummer: NV9BJ0FL5, gehuwd, te dezen handelend 
als zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd directeur van 
de te Lunteren gevestigde besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Spiegelhof Holding B.V., 
kantoorhoudende te 6741 CZ Lunteren, Engweg 44 C, 
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van 
Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 
09150293 en als zodanig gemelde vennootschap te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigende; 

 welke vennootschap Spiegelhof Holding B.V. en de heer J. 
Achterberg voornoemd, tezamen de directie uitoefent over de te 
Lunteren gevestigde besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Dolfijn Vastgoed B.V., kantoorhoudende te 
6741 CZ Lunteren, Engweg 44 C, ingeschreven in het 
handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Centraal 
Gelderland onder nummer 09176935 en als zodanig gemelde 
vennootschap te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigende; 

 hierna ook genoemd: verkoper; 
2. a. de heer Vishwanath Kanhai, geboren te Paramaribo 

(Suriname) op dertig november negentienhonderd vijftig, 
geïdentificeerd aan de hand van rijbewijs nummer: 
4738580100;  

2. b. mevrouw Sita Chitoe, geboren te District Suriname op 
veertien maart negentienhonderd drie en vijftig, 

  Onroerende Zaken Hyp4 : 54637/161 15-05-2008 09:55
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geïdentificeerd aan de hand van rijbewijs nummer: 
3320924040; 

 in algehele gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten, 
beiden wonende te Lugano-Pregasona 6963, Zwitserland, Via Del 
Sole 14, hierbij handelende als schriftelijk gevolmachtigden van 
mevrouw mr. Jeany Sharda Nalinie Kanhai, geboren te Utrecht 
op dertien november negentienhonderd acht en zeventig, 
wonende te 3615 AL Westbroek, Dr. Welfferweg 59, 
geïdentificeerd aan de hand van paspoort nummer: 
NY1HHP9B5, ongehuwd en niet als partner geregistreerd, die 
deze volmacht verstrekte in haar hoedanigheid van zelfstandig 
vertegenwoordigingsbevoegd directeur van de te Westbroek 
gevestigde besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Kalima Enterprise B.V., kantoorhoudende te 
3615 AL Westbroek, gemeente De Bilt, Dr Welfferweg 59, 
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van 
Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer 30178784 
en als zodanig gemelde vennootschap te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigende; 

 hierna ook genoemd: koper. 
Volmachten 
Van gemelde volmacht op de comparant sub 1 blijkt uit een 
onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte zal worden 
gehecht en van gemelde volmacht op de comparanten sub 2.a. en 2.b. 
blijkt uit een algehele volmacht op twaalf oktober tweeduizend 
zeven verleden voor een vaste warnemer van mr. R.J. Holtman, 
notaris te Utrecht. 
De comparanten verklaarden het navolgende: 
A. Levering, registergoed, gebruik 
Verkoper heeft blijkens een met koper aangegane overeenkomst van 
koop en verkoop, gedateerd drie en twintig april tweeduizend acht 
aan koper verkocht en levert op grond daarvan aan koper, die bij die 
overeenkomst van verkoper heeft gekocht en bij deze aanvaardt: 
1. het kinderdagverblijf met ondergrond, erf en verder aanbehoren 

te Barneveld aan de Heestereng 3 (3773 AH), kadastraal bekend 
gemeente Barneveld sectie C nummer 7517, groot elf are en twee 
en twintig centiare (00.11.22 ha); 

2. het kinderdagverblijf met ondergrond, erf en verder aanbehoren 
te Barneveld aan de Koolhovenstraat 10 (3772 MT), kadastraal 
bekend gemeente Barneveld sectie E nummer 4013, groot vijftien 
are (00.15.00 ha); 

hierna ook te noemen het verkochte, door koper te gebruiken als 
beleggingsdoeleinden voor de verhuur (kinderdagverblijf). 
Ten aanzien van dit gebruik van het verkochte heeft verkoper het 
volgende meegedeeld: 
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hem is niet bekend dat dit gebruik op publiek- of privaatrechtelijke 
gronden niet is toegestaan. 
B. Voorafgaande verkrijging 
Het verkochte is door verkoper in eigendom verkregen door de 
inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de 
Openbare Registers op drie januari tweeduizend acht in het register 
hypotheken 4 deel 53843 nummer 115, van een afschrift van een akte 
van levering - houdende kwijting voor de koopsom en afstand van 
de rechten tot het vorderen van ontbinding - op twee januari 
tweeduizend acht verleden voor een waarnemer van mr. K.H.J. 
Flink, notaris te Utrecht. 
C. Koopprijs, verrekening diverse bedragen 
De koopprijs bedraagt twee miljoen een honderd duizend euro 

(€ 2.100.000,00), welk bedrag door koper is voldaan door storting op 
een rekening van de notaris. 
De zakelijke belastingen zijn verrekend voor wat betreft de lopende 
termijnen. 
Verkoper verleent koper kwitantie voor de betaling van de koopprijs 
en vooromschreven lasten. 
BEDINGEN. 
Voormelde overeenkomsten van koop en levering zijn, voor zover 
ten deze nog van belang, gesloten onder de volgende bedingen: 
D. Kosten en belastingen 
Artikel 1 
1. Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de 

overdrachtsbelasting en het kadastrale recht, zijn voor rekening 
van koper. 

2. Wegens de levering van het verkochte is geen omzetbelasting 
verschuldigd. 

3. Koper heeft aan verkoper uitgekeerd het verschil tussen het 
bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd 
zonder vermindering van de heffingsgrondslag in verband met 
artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer, en het werkelijk 
aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.  

 Bedoeld bedrag is door koper voldaan door storting op een 
rekening van de notaris. Verkoper verleent koper bij deze 
kwitantie.  

E. Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat  
Artikel 2 
1. Verkoper is verplicht aan koper eigendom te leveren die: 
 a. onvoorwaardelijk is; 
 b. niet bezwaard is met beslagen en/of hypotheken of met 

inschrijvingen daarvan; 
 c. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen anders dan 

hierna vermeld; 
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 d. niet bezwaard is met beperkte rechten behoudens 

erfdienstbaarheden van welke de aan verkoper bekende 
hierna zullen worden vermeld; 

 e. niet belast is met andere lasten en beperkingen uit 
overeenkomst anders dan hierna vermeld. 

2. Indien de hiervoor vermelde grootte van het verkochte en/of de 
verdere omschrijving daarvan niet juist of niet volledig is, 
ontleent noch verkoper noch koper daaraan rechten. 

3. Het verkochte wordt aanvaard in de feitelijke staat, waarin het 
zich ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst bevond, 
onder gestanddoening der lopende huurovereenkomsten. 

 Het voortgezet gebruik van verkoper als zorgvuldig schuldenaar 
na het tot stand komen van de koopovereenkomst tot aan het 
tijdstip van aflevering wordt geacht geen wijziging te hebben 
gebracht in de staat van het verkochte. 

F. Tijdstip feitelijke levering, baten en lasten, risico 
Artikel 3 
De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats 
terstond na de ondertekening van deze akte. 
Vanaf dat tijdstip komen de baten de koper ten goede, zijn de lasten 
voor zijn rekening en draagt hij het risico van het verkochte. 
G. Titelbewijzen en bescheiden, aanspraken 
Artikel 4 
De op het verkochte betrekking hebbende titelbewijzen en 
bescheiden als bedoeld in artikel 9 Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek zijn, voor zover verkoper deze in zijn bezit had, aan koper 
afgegeven. 
Alle aanspraken die verkoper ten aanzien van het verkochte kan of 
zal kunnen doen gelden tegenover derden, daaronder begrepen 
bouwers, (onder)aannemers, installateurs en leveranciers gaan thans 
over op koper. Voor zover deze aanspraken niet kunnen gelden als 
kwalitatieve rechten als bedoeld in artikel 251 Boek 6 van het 
Burgerlijk Wetboek is verkoper verplicht op eerste verzoek van 
koper aan een overdracht mee te werken. Verkoper is tevens 
verplicht garantiebewijzen welke met betrekking tot het verkochte 
mochten bestaan aan koper te overhandigen en alles te doen wat 
nodig is om deze ten name van koper te doen stellen. 
H. Garanties van verkoper 
Artikel 5 
Verkoper garandeert het navolgende: 
a. verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte; 
b. het verkochte is thans geheel verhuurd, aan koper genoegzaam 

bekend. Het verkochte is niet zonder recht of titel in gebruik bij 
derden; 

 Ten behoeve van verhuurder zijn de volgende bankgaranties 
gesteld: 
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 door Kinderdagverblijf Dol-Fijn BSO Inktvis B.V. voor zowel het 

pand Heestereng 3 als Koolhovenstrat 10 te Barneveld een 
bedrag van achttien duizend zeven honderd vijftig euro 
(€ 18.750,00); 

c. het verkochte is na het tot stand komen van de 
koopovereenkomst niet geheel of gedeeltelijk 
verhuurd/verpacht/in huurkoop gegeven of op andere wijze in 
gebruik afgestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van 
koper; 

d. het verkochte is niet betrokken in een ruilverkavelings- casu quo 
herinrichtingsplan en is niet ter onteigening aangewezen; er is 
geen sprake van leegstand noch van vordering van het 
registergoed krachtens de Huisvestingswet; 

e. voor verkoper bestaan ten opzichte van derden geen 
verplichtingen uit hoofde van een voorkeursrecht of optierecht; 

f. op het verkochte rusten de gebruikelijke zakelijke lasten, 
waarvan de verschenen termijnen zijn voldaan. 

Verkoper heeft bij het aangaan van de koopovereenkomst onder 
meer nog gegarandeerd dat: 
g. aan hem per dat tijdstip van overheidswege of door 

nutsbedrijven geen veranderingen betreffende het verkochte 
waren voorgeschreven of aangekondigd, welke toen nog niet 
waren uitgevoerd; 

h. aan hem op dat tijdstip betreffende het verkochte geen (lopende 
adviesaanvraag voor) aanwijzing, danwel aanwijzingsbesluit 
danwel registerinschrijving bekend was: 

 1. als beschermd monument in de zin van artikel 3, 4 of 6 van 
de Monumentenwet; 

 2. tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als 
bedoeld in artikel 35 van de Monumentenwet; 

 3. door de gemeente of provincie als beschermd stads- of 
dorpsgezicht; 

i. aan hem per dat tijdstip niet bekend was dat het verkochte was 
opgenomen in een aanwijzing als bedoeld in artikel 2 of artikel 8 
danwel in een voorstel als bedoeld in artikel 6 of 8a van de Wet 
Voorkeursrecht Gemeenten. 

Verkoper verklaart dat hem niet bekend is dat zich ten aanzien van 
het onder g, h en i gestelde sedertdien een verandering heeft 
voorgedaan. 
I. Verontreiniging, ondergrondse tanks, asbest 
Artikel 6 
1. Er is geen bodemonderzoek verricht. 
2. Voor zover verkoper bekend zijn er geen feiten die er op wijzen 

dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele 
strekt van gebruik als woning door koper of die heeft geleid of 
zou kunnen leiden tot een verplichting tot sanering van het 
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verkochte of de grond waarop het gebouw is gesticht, danwel tot 
het nemen van andere maatregelen. 

3. Voor zover verkoper bekend is in het verkochte geen 
ondergrondse tank voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig. 

4. Voor zover verkoper bekend zijn in het verkochte geen 
asbesthoudende stoffen verwerkt. 

J. Omschrijving erfdienstbaarheden, kwalitatieve 
bedingen en/of bijzondere verplichtingen 
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve 
bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar wat 
is vermeld in: 
A. een akte van levering met betrekking tot het verkochte sub 1, 
ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de 
Openbare Registers te Arnhem op twee en twintig december 
negentienhonderd negen en negentig in register hypotheken 4, deel 
18276 nummer 29. In deze akte wordt verwezen naar voormelde 
algemene voorwaarden voor de verkoop van percelen 
bouwterrein/industrieterrein door de gemeente Barneveld, waarin 
onder meer woordelijk staat vermeld: 
"Hoofdstuk 1 Toepasselijkheid voorwaarden: 
1.1. Geldigheid 
a. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere 

koopovereenkomst tussen de gemeente Barneveld en haar 
wederpartij(en) waarin ze uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard 
en vormen daarmee één onverbrekelijk geheel. 

b. Alleen die hoofdstukken en artikelen die in de koopovereenkomst van 
toepassing zijn verklaard gelden tussen de partijen. 

enzovoorts. 
6.3 Erfdienstbaarheden. 
 a. Enzovoorts 
 b. Ook voor wat betreft de aanwezigheid van ondergronds en 

bovengrondse kabels en leidingen, rioleringen, waterafvoeren, 
ventilatiesystemen, lichtinval, inankering, inbalkingen en 
overbouwingen zullen de nodige erfdienstbaarheden worden 
gevestigd waardoor de toestand waarin de onroerende zaken zich 
ten opzichte van elkaar naar afbouw bevinden, gehandhaafd blijven. 
Hieronder kan echter nimmer een verbod tot bouwen of verbouwen 
worden verstaan. 

Enzovoorts. 
6.6. Kettingbeding 
 a. De wederpartij is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, dit 

die voor zich aanvaardt, het bepaalde in de daartoe in de 
koopovereenkomst aangewezen artikelen bij overdracht van het 
geheel of een gedeelte van de onroerende zaak, alsmede bij de 
verlening daarop van een beperkt recht, aan een nieuwe eigenaar of 
beperkt gerechtigde op te leggen, ten behoeve van de gemeente aan 
te nemen en in verband daarmee, om het in die artikelen bepaalde 
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in de notariële akte van eigendomsoverdracht of verlening van een 
beperkt recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een 
direct opeisbare boete van vijftigduizend gulden (ƒ 50.000,00) ten 
behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om 
daarnaast nakoming en/of eventueel meer geleden schade te 
vorderen. 

 b. Op gelijke wijze als hierboven onder lid a bepaald, verbindt de 
wederpartij zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van 
derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde dat ook 
deze zowel het bepaalde in de in lid a bedoelde artikel, als de in lid a 
en het onderhavige lid b opgenomen verplichting om dit door te 
geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolgers onder bijzondere 
titel. 

  Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve 
van de gemeente het beding aan. 

 Naar aanleiding van het hiervoor aangehaalde artikel 2.1 sub b wordt 
vermeld dat het verkochte blijkens voormelde aankomsttitel niet 
bezwaard is met erfdienstbaarheden. 

AFSTAND ERFDIENSTBAARHEDEN 
Voorts verklaarden de comparanten, handelende als gemeld, bij deze afstand 
te doen, en die afstand te aanvaarden, van alle erfdienstbaarheden van pad of 
uitweg die ten behoeve van de overgedragen kavels vanouds, dus vóór de 
inschrijving van deze akte in de openbare registers, mochten bestaan." 
B. Voor wat betreft bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve 
bedingen en/of bijzondere verplichtingen met betrekking het 
verkochte sub 2. verwezen naar een afschrift van een akte van 
levering op dertien juli tweeduizend één voor mr. A. Dangremond, 
notaris te Barneveld, verleden ingeschreven in voormelde openbare 
registers in deel 19689 nummer 29, waarin woordelijk staat vermeld: 
"Bedingen" 
Voormelde overeenkomsten van koop en levering zijn, voorzover ten deze 
nog van belang, aangegaan: 
I. onder een deel van de "Algemene voorwaarden voor de verkoop van 

percelen bouwterrein/industrieterrein door de gemeente Barneveld", 
zoals door de gemeente vastgesteld bij besluit van de Raad van die 
gemeente, genomen in zijn openbare vergadering van dertig maart 
negentienhonderd negenennegentig, te weten: 

 de hoofdstukken 1, 2, 3, 5 en 6. 
 De van toepassing zijnde delen van die algemene voorwaarden worden 

geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en daarmee één geheel 
uit te maken. 

 De koper heeft een exemplaar dier algemene voorwaarden ontvangen en 
onderwerpt zich volledig aan de inhoud van de van toepassing zijnde 
delen daarvan. 

ll. alsmede onder de navolgende bijzondere voorwaarde(n): 
 1.a. Gedurende twee jaar gerekend vanaf het gereedkomen van de 

bebouwing mag de koper de onroerende zaak niet in eigendom of 

stefanie
Rechthoek
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economische eigendom overdragen, in erfpacht uitgeven, met 
beperkte rechten bezwaren, verhuren of verpachten. Aan een te 
verlenen toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. 
Voor vestiging van het recht van hypotheek is geen toestemming 
nodig. 

 1.b. het bepaalde in lid a is niet van toepassing ingeval van executoriale 
verkoop op grond van artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek en 
van verkoop grond van artikel 3:174 van het Burgerlijk Wetboek."  

Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen 
voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet 
hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard.  
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn 
bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor 
die derden aangenomen. 
K. Energieprestatiecertificaat 
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat danwel 
een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit 
energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee akkoord gegaan. 
L. Onderliggende overeenkomsten 
Voor zover in deze akte niet anders is bepaald blijft tussen partijen 
van kracht hetgeen te dezer zake overigens tussen hen is 
overeengekomen. 
Alle ontbindende voorwaarden die zijn overeengekomen in de 
koopovereenkomst of in nadere overeenkomsten die op de koop 
betrekking hebben, zijn thans uitgewerkt. Noch verkoper noch koper 
kan zich ter zake van deze koop en levering nog op een ontbindende 
voorwaarde beroepen. 
M. Royement 
Partijen verlenen onherroepelijk volmacht, met de macht van 
substitutie, aan ieder van de medewerkers ten kantore van de 
bewaarder van deze akte om namens ieder van hen te verklaren dat 
de (gedeeltelijke) afstand van een of meer rechten van hypotheek, 
gevestigd voor heden, wordt aangenomen. 
N. Woonplaatskeuze 
Ter zake van de uitvoering van deze overeenkomst - waaronder 
begrepen de inschrijving – en ook voor fiscale gevolgen daarvan, 
wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze 
akte. 
O. Slot van de akte 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd 
van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen 
opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op 
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het 
verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en 
met de inhoud in te stemmen. 
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Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna 
ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, 
notaris, om zestien uur achtendertig. 
(Volgt ondertekening). 

 

VOOR AFSCHRIFT 

 
(w.g.): R.J. Holtman 
 
mr. Ritzo Jacob Holtman, notaris te Utrecht, verklaart dat de 
onroerende zaak, bij vorenstaande akte vervreemd in de zin van de 
Wet voorkeursrecht gemeenten, niet is opgenomen in een aanwijzing 
ex artikelen 2 of 8 noch in een voorstel ex artikelen 6 of 8a van die 
wet. 
 
(w.g.): R.J. Holtman 
 
Ondergetekende, mr. Ritzo Jacob Holtman, notaris te Utrecht, 
verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste 
weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is. 

stefanie
Rechthoek

stefanie
Rechthoek

stefanie
Rechthoek

stefanie
Rechthoek



Verklaring:
Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst 
voor het Kadaster en de Openbare Registers op 15-05-2008 om 
09:55 in register Onroerende Zaken Hyp4 in deel 54637 nummer 161.
Een elektronisch document met voornoemde inhoud was gewaarmerkt 
met een digitale handtekening, die blijkens bijbehorend 
certificaat van DigiNotar Qualified CA met nummer 
34A59E8BFE3262C09F8891DEF41B092C toebehoort aan Holtman Ritzo 
Jacob.
Naam bewaarder: Mr. W. Louwman.

  Onroerende Zaken Hyp4 : 54637/161 15-05-2008 09:55
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Artikel 9 Gemengd 

 9.1 Bestemmingsomschrijving  

 9.2 Bouwregels  

 9.3 Nadere eisen  

 9.4 Afwijken van de bouwregels  

 9.5 Specifieke gebruiksregels  

9.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

 ter plaatse van de aanduiding zoals in onderstaande tabel is opgenomen is het specifieke, 
met die aanduiding corresponderende bedrijf toegestaan;  

Aanduiding    Bedrijf    
SBI-code 
(2008)    

Maximale 
milieucategorie    

(sb-45)    
specifieke vorm van bedrijf - groothandel in overige 
consumentenartikelen    

464, 46733    2    

 ter plaatse van de aanduiding 'cultuur en ontspanning' voor cultuur en ontspanning; 

 ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening' voor dienstverlening; 

 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - restaurant' ook voor een 
restaurant; 

 ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' voor kantoren, 

 ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' voor maatschappelijke voorzieningen, 
uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding zoals in onderstaande tabel is opgenomen, want 
daar is alleen de specifieke, met die aanduiding corresponderende maatschappelijke 
voorziening toegestaan; 

aanduiding    Maatschappelijke voorzieningen    

(sm-2)    specifieke vorm van maatschappelijk - kinderopvang    

met daaraan ondergeschikt: 

 wegen en paden; 

 groenvoorzieningen; 

 parkeervoorzieningen; 

met de daarbij behorende: 

 gebouwen; 

 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is één bedrijfswoning met bijbehorende 
bijgebouwen en andere bouwwerken toegestaan; 

 tuinen, erven en terreinen; 

 bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1014-0003/r_NL.IMRO.0203.1014-0003_2.9.html#_9.1_Bestemmingsomschrijving
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1014-0003/r_NL.IMRO.0203.1014-0003_2.9.html#_9.2_Bouwregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1014-0003/r_NL.IMRO.0203.1014-0003_2.9.html#_9.3_Nadereeisen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1014-0003/r_NL.IMRO.0203.1014-0003_2.9.html#_9.4_Afwijkenvandebouwregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1014-0003/r_NL.IMRO.0203.1014-0003_2.9.html#_9.5_Specifiekegebruiksregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1014-0003/r_NL.IMRO.0203.1014-0003_2.9.html


9.2 Bouwregels 

9.2.1 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

 de hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 

 het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak mag per bouwperceel niet meer bedragen 
dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum 
bebouwingspercentage (%)' is weergegeven; 

 de gronden buiten het bouwvlak mogen per bouwperceel voor maximaal 1% worden 
bebouwd, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en 
maximum bebouwingspercentage (%)' want daar geldt het percentage dat op de verbeelding 
is weergegeven; 

 de goot- en bouwhoogte van gebouwen binnen een bouwvlak mogen niet meer bedragen dan 
ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum 
bebouwingspercentage (%)' is weergegeven; 

 de bouwhoogte van gebouwen buiten het bouwvlak mag niet meer bedragen dan de 
goothoogte die voor een hoofdgebouw is toegestaan, uitgezonderd ter plaatse van de 
aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' want 
daar gelden de maten zoals op de verbeelding zijn weergegeven. 

9.2.2 Bedrijfswoning 

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen in afwijking van artikel 9.2.1: 

 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan; 

 ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum 
bebouwingspercentage (%)' geldt het maximum bebouwingspercentage zoals op de 
verbeelding is weergegeven; 

 op de goot- en bouwhoogte van een bedrijfswoning die onderdeel uitmaakt van het 
hoofdgebouw is artikel 9.2.1, sub d van overeenkomstige toepassing; 

 de goothoogte van een bedrijfswoning, die geen onderdeel uitmaakt van het hoofdgebouw, 
mag niet meer dan 6 m bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 11 m, uitgezonderd ter 
plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' want daar gelden de maten 
zoals op de verbeelding zijn weergegeven; 

 de inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer dan 750 m³ bedragen. 

9.2.3 Bijgebouwen bij bedrijfswoning 

Voor het bouwen van bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen: 

 indien een bijgebouw geen onderdeel uitmaakt van het hoofdgebouw, dan mag van het 
bijgebouw de goothoogte niet meer dan 3 m en de bouwhoogte niet meer dan 6 m bedragen; 

 de totale oppervlakte van bijgebouwen die horen bij de bedrijfswoning mag niet meer dan 60 
m² bedragen. 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1014-0003/r_NL.IMRO.0203.1014-0003_2.9.html#_9.2.1_Gebouwen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1014-0003/r_NL.IMRO.0203.1014-0003_2.9.html#_9.2.1_Gebouwen


9.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

 de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 6 m bedragen; 

 de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevelrooilijn 
mag niet meer dan 1 m bedragen; 

 de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevelrooilijn 
mag niet meer dan 2 m bedragen; 

 per bouwvlak is één overkapping toegestaan met een bouwhoogte van niet meer dan 3 m en 
een oppervlakte van niet meer dan 5% van de oppervlakte van het bouwvlak; 

 de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m 
bedragen. 

9.3 Nadere eisen 

 Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 
van de bebouwing, ten behoeve van: 

o een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
o de verkeersveiligheid; 
o de sociale veiligheid; 
o de milieusituatie; en 
o de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 26.1 van 
toepassing. 

9.4 Afwijken van de bouwregels 

 Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 9.2.1 en toestaan 
dat een gebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits: 

o de gronden buiten het bouwvlak voor maximaal 10% worden bebouwd; 
o de goothoogte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer dan 3 m bedraagt en 

de bouwhoogte niet meer dan 5 m. 

 Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 9.2.4 ten behoeve 
van het bouwen van erf- of terreinafscheidingen vóór de voorgevelrooilijn (of het denkbeeldige 
verlengde daarvan) tot een bouwhoogte van 2 m. 

 Het afwijken van de bouwregels kan slechts, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt 
van: 

o het straat- en bebouwingsbeeld; 
o de verkeersveiligheid; 
o de sociale veiligheid 
o de milieusituatie; en 
o de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

9.5 Specifieke gebruiksregels 

 Opslag ten behoeve van binnen de bestemming 'Gemengd' toegelaten functies is niet 
toegestaan buiten het bouwvlak, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'opslag' want 
daar is opslag tot een hoogte van 2,5 m toegestaan. 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1014-0003/r_NL.IMRO.0203.1014-0003_3.26.html#_26.1_Procedurebijhetstellenvannadereeisen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1014-0003/r_NL.IMRO.0203.1014-0003_2.9.html#_9.2.1_Gebouwen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1014-0003/r_NL.IMRO.0203.1014-0003_2.9.html#_9.2.4_Bouwwerkengeengebouwenzijnde
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1014-0003/r_NL.IMRO.0203.1014-0003_2.9.html
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Inhoud

  
1   Algemeen
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 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Woudseweg 18

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GE020300063

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA020300063

Adres: Woudseweg 18 3772TG Barneveld

Gegevensbeheerder: Provincie Gelderland

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

onverdachte activiteit (000000) onbekend onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

avr (aanvullend 
rapport)

Tauw B.V. R3372952.P01/FGO 1994-08-01

Verkennend onderzoek 
NVN 5740

Tauw B.V. R3364453.P01 1994-07-01

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

Vaststellen rapportage NO MW1994.61126 1995-04-26
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1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Provincie Gelderland

Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG Arnhem (route)
Postadres: Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
Telefoon: (026) 359 99 99
Fax: (026) 359 94 80
E-mail: provincieloket@gelderland.nl
Twitter: twitter.com/provgelderland

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Verkennend bodemonderzoek  Woudseweg  en Plantagelaan te  Barneveld 

1 INLEIDING  

In opdracht  van  De Linge  Vastgoed  b.v.  te  Tiel is door  Tauw  Milieu  bv  een verken-  
nend onderzoek  naar  grond  en grondwater  uitgevoerd  op  de kadastrale  percelen 
2171,  sectie  E (lokatie  A)  en 1067,  sectie  E (lokatie  B) gelegen aan de Woudse- 
weg en aan de  Plantagelaan  te  Barneveld.  
Het onderzoek  is uitgevoerd  conform  de onderzoeksstrategie  bij verkennend  onder-  
zoek zoals weergegeven  in de NVN-5740  (september  1991).  

Doel van  het  verkennend  onderzoek  is de milieuhygiënische  kwaliteit  van de grond  
en het  grondwater  vast  te  stellen.  

Aanleiding  tot  het  huidige  onderzoek  vormt  de aankoop  van  het terrein door de 
opdrachtgever,  alsmede  de voorgenomen  bestemmingswijziging  (woningbouw)  
van het  terrein.  

De regionale  ligging  van  de  lokatie  is weergegeven  in figuur 1.1. Een situatie- 
schets  van  het  onderzoeksterrein  is opgenomen  in bijlage  1. 
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Figuur  1.1.  Regionale  ligging  van de lokatie  
(Topografische  kaart van Nederland,  schaal  1 : 50.000)  
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Verkennend bodemonderzoek Woudseweg  en Plantagelaan te  Barneveld 

2 VOORONDERZOEK  EN HYPOTHESE  

2.1 Vooronderzoek  

Onderstaande  gegevens  zijn verstrekt  door  de opdrachtgever.  
Lokatie  A  (kadaster  nr  2171)  heeft  een oppervlakte  van circa  6,07 hectare en is 
gelegen langszij  de Barneveldsebeek  nabij  de Woudseweg.  Lokatie  B (kadasternr.  
1067)  heeft  een oppervlakte  van  circa  4,55  hectare  en is gelegen nabij de Plan- 
tagelaan.  De twee  lokaties  zijn tot  op  heden  in gebruik  als bouwland (agrarische 
bestemming).  
De twee  lokaties  zijn gescheiden  van  elkaar.  Tussen  de twee  lokaties  bevindt  zich 
een agrarisch  perceel.  

2.2 Terreinopname  

Bij de terreinopname,  tijdens  de veldwerkzaamheden,  zijn visueel  geen bijzondere  
waarnemingen  naar  voren  gekomen,  welke  kunnen  duiden op een eventuele 
bodemverontreiniging.  

2.3 Geohydrologie  

Bodemopbouw 

De regionale  geohydrologische  bodemopbouw  staat  weergegeven  in tabel  2.1.  

Tabel. 2.1 Regionale  qeohvdroLogische  bodemopbouw 

diepte  samenstelling  geohydrologische  
m -mv eenheid  

0-10  fijne  tot  matige  eerste watervoerend 
fijne  zanden pakket  

Aan de  hand  van  het  uitgevoerde  onderzoek  kan de (lokale) bodemopbouw ter 
plaatse  van  de twee  terreinen  als volgt  worden  beschreven:  
0 - 0,5  m  -mv:  fijn  zand,  matig  humeus,  bruin;  
0,5-2,0  m  -mv:  fijn  zand,  geel-grijs.  

Plaatselijk  is de  bodemlaag  0-0,5  m  -mv  zwak  kleiig.  

De boorprofielen  van  de lokale  bodemopbouw  zijn opgenomen  in bijlage  3.  

Grondwaterstrominq  

Tijdens  het  veldwerk  is het  (oppervlakkige)  grondwater  op  circa  1,0 m -mv aan- 
getroffen.  

Op basis  van  literatuurgegevens  stroomt  het  grondwater  regionaal  gezien in noord-  
westelijke  richting,  richting  de nabij  gelegen  Barneveldsbeek.  Dit  stromingsbeeld 
kan echter  enigszins  afwijken.  

R3364453.P01  4 



Verkennend bodemonderzoek Woudseweg  en Plantagelaan te  Bameveld 

Verspreidinaskansen  

In de bodem  kunnen  eventuele  verontreinigingen  zich verticaal  verspreiden  naar 
het grondwater.  Een eventuele  verontreiniging  in het  grondwater  verspreidt  zich 
waarschijnlijk  in noordwestelijke  richting,  richting  de Barneveldsebeek.  

2.4 Hypothese  voor  het  onderzoek  

Op basis  van  het  vooronderzoek  wordt  als hypothese  gesteld  dat  er geen reden is 
op een bodemverontreiniging  ter  plaatse  van  de twee onderzoeksterreinen 
(lokaties  onverdacht).  

In de NVN 5740  wordt  afhankelijk  van  de hypothese  aangegeven  welke  strategie  
dient  te  worden  gevolgd  betreffende:  
- het  aantal  uit  te  voeren  boringen;  
- het aantal  te  plaatsen  peilbuizen;  
- de diepte  van  de boringen;  
- het  monsternemingspatroon;  
- de aantallen  te  nemen  monsters;  
- de aantallen  te  analyseren  monsters;  
- het  samenstellen  van  mengmonsters;  
- de te  analyseren  stoffen.  
Deze aspecten  vormen  het  uitgangspunt  voor  het  hoofdstuk  "uitgevoerde  werk- 
zaamheden".  

R3364453.P01  5 



Verkennend bodemonderzoek Woudseweg  en Plantagelaan te  Bameveld 

3 UITGEVOERDE  WERKZAAMHEDEN  

3.1 Algemeen  

De veld-  en laboratoriumwerkzaamheden  zijn grotendeels  uitgevoerd  volgens  de 
Nederlandse  Praktijkrichtlijnen  (NPR, 1990)  van  het  ministerie  van VROM en de 
geldende  NEN-normen  en zijn gecertificeerd  door  de Nederlandse Stichting  voor  de 
Erkenning  van  Kalibratie-  en Testlaboratoria  en Inspectie-instellingen  
(NKO/STERIN/STERLAB).  De situering  van  de monsterpunten  is aangegeven op 
een situatieschets  (zie bijlage  1). Een beschrijving  van de bemonsteringstech- 
nieken en analysemethoden  is opgenomen  in bijlage  2. 

3.2 V eldwerkzaamheden 

Het veldwerk  is uitgevoerd  op 16 en 17 juni  1994  en heeft  bestaan uit de volgen- 
de werkzaamheden:  

Lokatie  A  (kadaster  nr  2171,  Woudseweg)  

- het  plaatsen  van  7 peilbuizen  met  filters  van circa 1,0-2,0 m -mv (monster- 
punten  1-7);  

- het  uitvoeren  van  17 handboringen  tot  2,0  m  -mv  (monsterpunten  8-24); 
- het  uitvoeren  van  46  handboringen  tot  0,5  m  -mv  (monsterpunten  25-70). 

Lokatie B (kadaster  nr  1067,  Plantagelaan)  

- het  plaatsen  van  5 peilbuizen  met  filters  van  circa 0,7-1,7 m -mv (monster- 
punten  101-105);  

- het  uitvoeren  van  11 handboringen  tot  2,0  m  -mv  (monsterpunten  106-116); 
- het  uitvoeren  van  38  handboringen  tot  0,5  m  -mv  (monsterpunten  117-148 en 

150-155).  

Het vrijgekomen  bodemmateriaal  is bemonsterd  per laag van 50 cm,  per  van  natu-  
re voorkomende  laag.  De monsters  zijn beoordeeld  op textuur,  geur,  kleur en het 
voorkomen  van  bijzonderheden.  

3.3 L aboratoriumwerkzaamheden 

De aanwezigheid  van  verontreiniging  van  de grond  of  het  grondwater is vastge- 
steld door  het  uitvoeren  van  chemische  analyses.  Hiervoor  zijn van  de bovengrond  
(0,0  - 0,5  m  -mv)  en van  de ondergrond  (0,5  -2,0  m  -mv)  in totaal  26 grondmeng- 
monsters  samengesteld  ter  analyse  op:  
- arseen,  zware  metalen  (Cd,  Cr, Cu,  Hg, Ni, Pb, Zn),  EOX, PAK(10) en minerale 

olie (GC) (bovengrond:  lokatie  A  acht  grondmengmonsters,  lokatie  B zes grond-  
mengmonsters);  

- arseen,  zware  metalen  (7) en EOX (ondergrond:  lokatie  A zeven grondmeng- 
monsters,  lokatie  B vijf  grondmengmonsters).  

Voor  exacte  mengmonster  omschrijvingen  betreffende  de monsterpunten  wordt  
verwezen  naar  bijlage  6,  mengmonstersamenstelling.  
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De lutumfractie  en het  gehalte  aan organische  stof  zijn van  de bodemlaag  0-0,5  m  
-mv  en van de bodemlaag  0,5-2,0  m  -mv  per  lokatie  bepaald door  het  laboratorium  
(zie bijlage  5, blad 1, 6,  7,  10 en 11).  

De zeven grondwatenmonsters  van  lokatie  A  en de vijf  grondwatermonsters  van 
lokatie  B zijn separaat  geanalyseerd  op  arseen, zware  metalen  (7), EOX, water- 
dampvluchtige  fenolen  en chloorhoudende  en aromatische  oplosmiddelen,  inclusief  
naftaleen.  

De zuurgraad  (pH) en de elektrische  geleidbaarheid  (EC) van  het  grondwater  zijn in 
het veld  gemeten.  

R3364453.P01  7 
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4 RESULTATEN  

4.1 T oetsingskader 

De analyseresultaten  zijn  opgenomen  in bijlage  5. 

Interpretatie  van  de analyseresultaten  heeft  plaatsgevonden  volgens  het  op 9 mei  
1994  van  kracht  geworden  toetsingskader,  zoals gedefinieerd  in de Circulaire 
Interventiewaarden  Bodemsanering",  gepubliceerd  in de  Staatscourant  nr. 95, 
dinsdag  24  mei  1994.  
Hierbij is de  volgende  terminologie  gehanteerd:  
- bij een overschrijding  van  de streefwaarde  (S) is er "geen  sprake  van een duur- 

zame bodemkwalrteit (voor  de functionele  eigenschappen  van  de bodem  voor 
mens,  dier  of  plant)“;  

- bij een overschrijding  van  de toetsingswaarde  (T =  0,5  (S +  D) is er sprake van 
een situatie  waarbij  het  uitvoeren  van  een nader bodemonderzoek nodig  is;  

- bij een overschrijding  van  de  interventiewaarde  (I) is er  mogelijk  sprake  van  een 
ernstige bodemverontreiniging". 

De interpretatie  van  de analyseresultaten  is als volgt  omschreven:  
: kleiner  dan of  gelijk  aan de streefwaarde  (S) of  de detectielimiet;  

+ : groter  dan  de  streefwaarde  (S) en kleiner  of  gelijk aan de toetsings- 
waarde  (T);  

+ + : groter  dan  de toetsingswaarde  (T) en kleiner  of  gelijk aan de interventie- 
waarde  (I); 

+ +  +  : groter  dan  de  interventiewaarde  (I). 

De streef-  en interventiewaarden  voor  de  grond  zijn afhankelijk  van  het  organische  
stofgehalte  (humus)  en/of  de lutumfractie  (klei).  De bepaalde  humus-  en lutumge-  
halten en de  op  basis  daarvan  berekende  S, T  en I- waarden  zijn weergegeven in 
bijlage 4.  

4.2 Z intuiglijke waarnemingen 

In het  veld  zijn  geen bijzonderheden  waargenomen  die  duiden  op  een eventuele 
verontreiniging  van  de grond  en/of  van  het  grondwater.  

4.3 K waliteit van de grond 

Lokatie  A  

De analyseresultaten  van  de grondmengmonsters  afkomstig  van  de bovengrond  
(0,0  - 0,5  m-mv)  van  lokatie  A  en de interpretatie  zijn weergegeven  in de tabellen 
4.1a  en 4.1b.  De analyseresultaten  van  de grondmengmonsters  afkomstig  van  de 
ondergrond  (0,5  - 2,0  m-mv)  en de interpretatie  zijn weergegeven in de tabellen 
4.2a en 4.2b.  

R3364453.P01  8 
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[Bovengrond  

Tabel 4.1a  Analyseresultaten  (in  mg/kg d.s.)  en interpretatie van de grond 

mengmonster 1 2 
parameter  

Zware metalen :  
Cadmium (cd)  
Chroom (cr)  
Koper (cu)  
Kwik (hg)  
Nikkel  (ni)  
Lood (pb)  
Zink  (zn)  

Arseen (as)  

PAK(1Q)-totaal  

KWS-fractie  (c10-c40)  

EOX 

7 -  9 -  
2 -  3 -  

<0,1 -  <0 , 1  - 

<1 -  2 - 

<10 -  <10 
7 -  10 -  

9 -  10 - 

<0, 2  -  <0,2  - 

<10 -  <10 

<0, 1 * <0,1  *  

0,2 -  0,2  
6 -  7 
9-8  

<0, 1 -  <0 , 1 
3 -  1 

<10 -  10 
25 -  27 

6 -  14 

<0,2  -  <0 , 2  

<10 -  <10 

<0,1 *  <0,1  

mengmonster 1: mml (0-50  
mengmonster 2:  mm2 (0-50  
mengmonster 3:  mm3 (0-50  
mengmonster 4:  mm4 (0-50  
* = niet  toetsbaar  

cm-mv) 
cm-mv) 
cm-mv) 
cm-mv) 

R3364453.P01  9 
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Tabel  4.1b  Analyseresultaten  (in  mo/kq  d.s.)  en interpretatie van de grond 

mengmonster  
parameter  

Zware  metalen :  
Cadmium (cd)  
Chroom (cr)  
Koper  (cu)  
Kwik  (hg)  
Nikkel  (ni)  
Lood (pb)  
Zink  (zn)  

Arseen  (as)  

PAK(IO)-totaal  

KWS-fractie  (clO-cAO)  

EOX 

<0, 1 
7 
1 

<0, 1 
<1 

<10 
5 

8 

<0, 2  

<10 

<0, 1 

0,1 
14 

3 
<0, 1 

6 
<10 

11 

é 

<0, 2  

<10 

<0,1  

0,1 
6 
3 

<0, 1 
3 

<10 
20 

14 

<0 , 2  

<10 

<0,1  

0,1 
7 
6 

<0,1  
4 

<10 
12 

3,0  

<0, 2  

<10 

<0,1  

mengmonster  5:  mm5 (0-50  cm-mv)  
mengmonster  6:  mm6 (0-50  cm-mv)  
mengmonster  7:  mm7 (0-50  cm-mv)  
mengmonster  8:  mm8 (0-50  cm-mv)  
* =  niet  toetsbaar  

Uit de tabellen  4.1a  en 4.1b  (mengmonsters  1 - 8) komt  naar voren  dat geen van 
de onderzochte  parameters  betreffende  bodemlaag  0-0,5  m  -mv  in gehalten zijn 
gemeten  die de streefwaarden  en/of  detectiegrenzen  overschrijden.  

Ondergrond  

Tabel  4.2a  Interpretatie  analyseresultaten  ondergrond  (mq/kg  ds) 

mengmonster  
parameter  

10 11 12 

Zware  metalen :  
Cadmium (cd)  
Chroom (cr)  
Koper  (cu)  
Kwik  (hg)  
Nikkel  (ni)  
Lood (pb)  
Zink  (zn)  

Arseen  (as)  

EOX 

<0,1 -  

5 -  
1 

<0,1 -  

2 -  

<10 -  

5 -  

1,0 -  

<0, 1 *  

<0,1 -  

2 -  

1 
<0,1 -  

4 -  
<10 -  

3 -  

1,5  -  

<0, 1 *  

<0,1 -  

6 -  

<1 
<0, T -  

1 -  

<10 -  

4 -  

0,5  -  

<0,1 *  

<0,1  -  

4 -  
<1 
<0,1  -  

2 -  

<10 -  

4 -  

1,5  -  

<0,1  *  

mengmonster  9:  mm9 (50-200  cm-mv)  
mengmonster  10:  mmlO (50-200  cm-mv)  
mengmonster  11:  mmll  (50-200  cm-mv)  
mengmonster  12:  mm12 (50-200  cm-mv)  
* =  niet  toetsbaar  
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Tabel 4.2b  Interpretatie  analyseresultaten  ondergrond  (roq/kq ds)  

mengmonster 
parameter  

13 14 15 

Zware metalen :  
Cadmium (cd)  
Chroom (cr)  
Koper (cu)  
Kwik (hg)  
Nikkel  (ni)  
Lood (pb)  
Zink  (zn)  

Arseen (as)  

EOX 

<0, 1 -  

4 -  
<1 
<0,1 -  

<1 -  

<10 -  

2 -  

<0,5 -  

<0, 1 *  

<0, 1 
5 
1 

<0,1  
1 

<10 
5 

<0, 1 
6 

<1 
<0, 1 

2 
<10 

6 

1,0 -  <0,5  

<0,1 *  <0,1  

mengmonster 13: mm13 (50-200  cm-mv) 
mengmonster 14: mm14 (50-200  cm-mv) 
mengmonster 15: mm15 (50-200  cm-mv) 
* = niet  toetsbaar  

Uit de tabellen  4.2a  en 4.2b  (mengmonsters  9 -15)  komt  naar  voren  dat  geen van 
de onderzochte  parameters  betreffende  bodemlaag  0,5-2,0  m  -mv  in gehalten  zijn 
gemeten  die de streefwaarden  en/of  detectiegrenzen  overschrijden.  

Lokatie B 

De analyseresultaten  van  de grondmengmonsters  afkomstig  van  de bovengrond  
(0,0  - 0,5  m-mv)  van  lokatie  B en de interpretatie  zijn weergegeven  in de tabellen 
4.3a  en 4.3b.  De analyseresultaten  van  de grondmengmonsters  afkomstig  van  de 
ondergrond  (0,5  - 2,0  m-mv)  en de interpretatie  is weergegeven  in tabel 4.4. 

Bovengrond  

Tabel 4.3a  Analyseresultaten  (in  mo/kq d.s.)  en interpretatie van de grond 

mengmonster 
parameter  

101 102 103 

Zware metalen :  
Cadmium (cd) <0,1 -  0,2 - <0,1 
Chroom (cr)  7-9-6  
Koper (cu) 11 - 12 - 8 
Kwik (hg) <0,1 -  <0,1 - <0,1 
Nikkel  (ni)  6 - <1 - <1 
Lood (pb) <10 - <10 - <10 
Zink  (zn) 21 - 29 - 16 

Arseen (as) 4,0  - 2,5 - 2,5 

PAK(10)totaal :  <0,2  -  <0,2 - <0,2 

KWS-fractie  (c10-c40)  <10 -  <10 - <10 

EOX <0,1 *  <0,1 * <0,1 

mengmonster 101: mmlOl (0-50  cm-mv) 
mengmonster 102: mm102 (0-50  cm-mv) 
mengmonster 103: mm103 (0-50  cm-mv) 
* = niet  toetsbaar  

1 1 R3364453.P01  
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Tabel  4.3b  Analyseresultaten  (in  mq/kq  d.s.)  en interpretatie van de grond 

mengroonster  
parameter  

104 105 106 

Zware metalen :  
Cadmium (cd)  <0,1  - 0,1 - 0,2 
Chroom (cr)  6 - 5-8 
Koper  (cu)  7-8-9  
Kwik  (hg)  <0,1  - <0,1 - <0,1 
Nikkel  (ni)  <1 - 6 - 4 
Lood (pb)  <10  - <10 - <10 
Zink  (zn)  13 - 19 - . 19 

Arseen  (as)  2,0  - 4,0 - 2,0 

PAK(10)-totaal  <0,2  -  <0,2 - <0,2 

KWS-fractie  (c10-c40)  <10  - <10 - <10 

EOX <0,1  * <0,1 * <0,1 

mengmonster  104:  mm104 (0-50  cm-mv)  
mengmonster  105:  mm105 (0-50  cm-mv)  
mengmonster  106:  mm106 (0-50  cm-mv)  
* =  niet  toetsbaar  

Uit de tabellen  4.3a  en 4.3b  (mengmonsters  101-106)  komt  naar voren  dat geen 
van de onderzochte  parameters  betreffende  bodemlaag  0-0,5  m  -mv  in gehalten 
zijn gemeten  die de streefwaarden  en/of  detectiegrenzen  overschrijden.  

Ondergrond 

Tabel  4,4  Interpretatie  analyseresultaten  ondergrond  (mq/kq  ds) 

mengmonster  
parameter  

107 108 109 110 111 

Zware  metalen :  
Cadmium (cd)  
Chroom (cr)  
Koper  (cu)  
Kwik  (hg)  
Nikkel  (ni)  
Lood (pb)  
Zink  (zn)  

Arseen  (as)  

EOX 

<0,1  -  

3 -  
<1 
<0,1 -  

4 -  
<10 -  

3 -  

<0,5  -  

<0,1 *  

<0, 1 -  

3 -  
<1 
<0,1  -  

4 -  
<10 -  

3 -  

<0,5  -  

<0,1 *  

<0,1  
4 

<1 
<0,1  

4 
<10 

3 

<0,5  

<0,1  

<0,1  -  

3 -  
<1 -  

<0,1  -  

<1 
<10 -  

3 -  

<0.5  -  

<0, 1 *  

<0,1  
3 

<1 
<0 

2 
<10 

3 

1,0 

<0,1  

1 -  

mengmonster  107:  mm107 (50-200  cm-mv)  
mengmonster  108:  mml08  (50-200  cm-mv)  
mengmonster  109:  mm109 (50-200  cm-mv)  
mengmonster  110:  mmlIO  (50-200  cm-mv)  
mengmonster  111:  mmlll  (50-200  cm-mv)  
* = niet  toetsbaar  

Uit tabel  4.4  (mengmonsters  107-111)  komt  naar  voren  dat  geen van de onder- 
zochte  parameters  betreffende  bodemlaag  0,5-2,0  m  -mvin  gehalten  zijn gemeten  
die de streefwaarden  en/of  detectiegrenzen  overschrijden.  
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4.4 Kwaliteit  van  het  grondwater  

Lokatie  A  

De analyseresultaten  van  de grondwatermonsters  betreffende  lokatie  A en de 
interpretatie  zijn weergegeven  in tabel  4.5a  en 4.5b.  

Tabel 4.5a  Interpretatie  analyseresultaten  grondwater  peilbuis  1-4  (ug/l) 

peilbuis 1234  
filterdiepte  (m -mv) 0,8-1,8  0,8-1,8 • 1,0-2,0 1,0-2,0 

Zware metalen :  
Cadmium (cd)  
Chroom (cr)  
Koper (cu)  
Kwik (hg)  
Nikkel  (ni)  
Lood (pb)  
Zink  (zn)  

Arseen (as)  

0,1 
2,0 
2,0 

<0,03 
10 
7 

12 

<0, 1 
1,0 
2,0  

<0,03 
2 

10 
<10 

<0,5 -  <0,5  -  

0,3 -  
1,0 -  

17 + 
<0,03 -  
21 +  

3 
<10 

3,0 -  

<0,1  
1,0 

<0,5 
<0,03 
<1 
<1 

<10 

Aromatische  oplosmiddelen :  
Benzeen <0,2  -  <0,2 - <0,2 - <0,2 
Tolueen <0,5  -  <0,5 - <0,5 - 0,5 
Ethylbenzeen <0,5  -  <0,5 - <0,5 - <0,5 
Xylenen totaal  <1,0  *  <1,0 - <1.0 - 0,5 
Naftaleen <0,2  -  <0,2 - <0,2 - <0,2 

Chloorhoudende oplosmiddelen :  
Dichloormethaan <2 
Trichloormethaan <1 
Tetrachloormethaan <1 
Trichlooretheen  (tri)  <1 
Tetrachlooretheen  (per)  <1 
1.1.1- T richloorethaan <1 
1.1.2- T richloorethaan <1 
1.1- D ichloorethaan <5 
1.2- D ichloorethaan <2 

EOX <1 

Fenolindex <1 

pH (-)  
EC (ßS/cm) 

7,0  
410 

<2 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<5 
<2 

<1 

<1 

7,0  
308 

<2 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<5 
<2 

<1 

<2 

7,3 
649 

<2 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<5 
<2 

<1 

<1 

6,5  
651 

* = niet  toetsbaar  
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Tabel  4.5b  Interpretatie  analyseresultaten  grondwater  peilbuis  5-7 (tJg/U 

peiIbuis 567  
filterdiepte  (m -mv) 1,0-2,0  1,0-2,0 1,0-2,0 

Zware  metalen  
Cadmium (cd)  
Chroom (cr)  
Koper  (cu)  
Kwik  (hg)  
Nikkel  (ni)  
Lood (pb)  
Zink  (zn)  

Arseen  (as)  

0 7+  <0,1 -  0,1 - 
1,0 -  1,0  - 1,0 - 

4,0 -  1,5  -  16 + 
<0,03 -  0,05  -  <0,03 - 

120 +++ 3 -  2 
12 -  2 - 7 - 

13 -  <10 -- 20 

<0,5 -  <0,5  -  <0,5 - 

Aromatische  oplosmiddelen :  
Benzeen  
Tolueen  
Ethylbenzeen  
Xylenen  totaal  
Naftaleen  

<0, 2  -  <0 , 2  -  <0 , 2 
<0,5 -  <0,5  -  <0,5 
<0,5 -  <0,5  -  <0,5 
<1, 0  -  <1, 0  - <1,0 
<0,2  -  <0 , 2  -  <0,2  

Chloorhoudende  oplosmiddelen:  
Dichloormethaan <2 
Trichloormethaan <1 
Tetrachloormethaan <1 
Trichlooretheen  (tri)  <1 
Tetrachlooretheen  (per)  <1 
1.1.1- T richloorethaan <1 
1.1.2- T richloorethaan <1 
1.1- D ichloorethaan <5 
1.2- D ichloorethaan <2 

<2 -  <2 - 

<1 -  <1 - - 

<1 -  <1 - 

<1 -  <1 - 

<1 -  <1 - 

<1 -  <1 - 

<1 -  <1 - 

<5 -  <5 -  
<2 -  <2 - 

EOX <1 *  1 * <1 

fenol  index  <1 <1 <1 

pH (-)  
EC (/iS/cm)  

7,2 7,0  7,3  
620 972 280 

* =  niet  toetsbaar  

Uit de tabellen  4.5a  en 4.5b  komt  naar  voren  dat plaatselijk in het grondwater 
verhoogde  concentraties  van  de metalen  chroom,  koper,  cadmium  en nikkel  en de 
aromatische  oplosmiddelen  tolueen  en xylenen  zijn gemeten  die  de  streefwaarden  
overschrijden.  
In het  grondwater  nabij  peilbuis  5 is een concentratie  van nikkel gemeten die de 
interventiewaarde  (I) overschrijdt.  
De concentraties  van  de overige  componenten  zijn lager  dan de streefwaarden 
en/of  de detectiegrenzen.  

De gemeten  waarden  voor  de zuurgraad  (pH) en de elektrische  geleidbaarheid  (EC) 
kunnen,  gezien de ligging  van  de  lokatie  in de regio, als normaal worden be- 
schouwd.  
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Lokatie B 

De analyseresultaten  van  de grondwatermonsters  betreffende  lokatie  B en de 
interpretatie  is weergegeven  in tabel  4.6.  

Tabel 4,6  Interpretatie  analyseresultaten  grondwater  peilbuis  101-105 (pg/l) 

peilbuis 101 102 
filterdiepte  (m -mv) 0,5-1,5  0,7-1,7 

Zware metalen :  
Cadmium (cd)  
Chroom (er)  
Koper (cu)  
Kwik (hg)  
Nikkel  (ni)  
Lood (pb)  
Zink  (zn)  

Arseen (as)  

Aromatische  oplosmiddelen :  
Benzeen 
Tolueen  
Ethylbenzeen  
Xylenen totaal  
Nafta  leen  

<0 , 1  
<0,  

<0 ,  
<0,03 -  
<1 
<1 

<10 

<0,5 -  

<0,2  
<0,5 
<0,5 
<1, 0  
<0,2  

<0, 1 
4,0  

19 
<0,03 
33 
10 

<10 

0,5  

<0,2  
<0,5 
<0,5 
<1, 0  
<0,2  

103 
0,7-1,7  

104 
0,7-1,7  

105 
0,7-1,7  

0,1 
2,0 

18 
<0,03 
14 

6 
<10 

<0,5 -  

<0,2  
<0,5 
<0,5 
<1, 0  
<0,2  

<0,1  
1,0 
5,5  

<0,03 
3 
3 

<10 

0,5  

<0,2  
<0,5 
<0,5 
<1. 0  
<0,2  

<0,2  
<0,5 
<0,5 
<1, 0  
<0,2  

0,2  
6,0 

27 
<0,03 
43 

8 
<10 

<0,5 -  

Chloorhoudende oplosmiddelen :  
Dichloormethaan <2 
Trichloormethaan <1 
Tetrachloormethaan <1 
Trichlooretheen  (tri)  <1 
Tetrachlooretheen  (per)  <1 
1.1.1- T richloorethaan <1 
1.1.2- T richloorethaan <1 
1.1- D ichloorethaan <5 
1.2- D ichloorethaan <2 

EOX <1 

<1 Fenol index  

pH (-)  
EC (fiS/cm)  

7,5  
752 

<2 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<5 
<2 

<1 

<1 

6,4 
702 

<2 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<5 
<2 

<1 

<1 

7,1 
465 

<2 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<5 
<2 

<1 

<1 

6,9  
607 

<2 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<5 
<2 

<1 

<1 

6,8  
481 

* = niet  toetsbaar  

Uit tabel  4.6  komt  naar  voren  dat  plaatselijk  in het  grondwater  verhoogde  concen-  
traties  aan de  metalen  koper,  chroom  en nikkel  zijn gemeten  die de streefwaarden  
overschrijden.  
De concentraties  van  de  overige  componenten  zijn lager  dan de streefwaarden 
en/of  de detectiegrenzen.  

De gemeten  waarden  voor  de zuurgraad  (pH) en de elektrische  geleidbaarheid  (EC) 
kunnen,  gezien  de ligging  van  de lokatie  in de regio, als normaal worden be- 
schouwd.  

Resumerend kan worden  gesteld  dat  het  voorkomen  van  verhoogde  concentraties  
van zware  metalen  in het  grondwater  mogelijk  te  relateren  is aan verzuring  van  het  
milieu (overbemesting),  waardoor  uitspoeling  van  metalen  naar  het  grondwater 
plaatsvindt  en deze  momenteel  als van  nature  verhoogde  achtergrondconcentra-  
ties worden  aangetroffen.  
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4.5 Toetsing  van  de hypothese  

Op basis van  de onderzoeksresultaten  wordt  de hypothese,  dat  er  geen reden is 
om een verontreiniging  op  het  terrein  te  verwachten,  formeel  gezien  verworpen.  

Gezien de onderzoeksresultaten  wordt  een hernieuwd  onderzoek  met  een bijgestel-  
de hypothese  conform  NVN  5740  niet  noodzakelijk  geacht.  

Met  betrekking  tot  de gevolgde  onderzoeksstrategie  wordt  gesteld  dat  op basis 
van de beschikbare  gegevens  uit  het  vooronderzoek  en de figerende  onderzoeks-  
resultaten  de strategie  voldoende  van  opzet  is geweest  om de toetsing te ver- 
richten.  

R3364453.P01  16 



Verkennend bodemonderzoek Woudseweg  en Plantagelaan te  Barneveld 

5 CONCLUSIES  EN  AANBEVELINGEN  

Op basis van de onderzoeksresultaten  wordt  gesteld  dat  de het  grondwater  van  de 
twee  onderzoekslokaties  analytisch  formeel  gezien niet  geheel  vrij  is van veront- 
reinigingen.  
Visueel zijn in de bodemlaag  0-2,0  m  -mv  geen bijzonderheden waargenomen, 
welke  kunnen  duiden  op  een eventuele  bodemverontreiniging.  

Grond (lokatie  A  en lokatie  B) 

Uit de analyse resultaten  van  het  onderzoek  blijkt  dat  zowel  in de bovengrond (0- 
0,5 m -mv)  alsmede  in de ondergrond  (0,5-2,0  m -mv) geen der onderzochte 
parameters  in gehalten  zijn gemeten  welke  de desbetreffende  streefwaarden  en/of  
detectiegrenzen  overschrijden.  Vrijkomende  grond  uit  deze  bodemlaag  0-2,0  m 
mv is geschikt  voor  onbeperkt  hergebruik.  

Grondwater (lokatie A) 

Uit de resultaten  van  het  onderzoek  blijkt  dat  in het  grondwater nabij peilbuis 5 
een concentratie  aan nikkel  is gemeten,  welke  de interventiewaarde (I) over- 
schrijdt.  Tevens  zijn plaatselijk  in het  grondwater  licht  verhoogde concentraties 
van de metalen  chroom,  cadmium,  koper,  nikkel  en de aromatische  oplosmiddelen  
tolueen  en xylenen  gemeten,  welke  de streefwaarden  (S) in geringe mate over- 
schrijden.  De overige  onderzochte  parameters  zijn niet  in concentraties  gemeten,  
welke  de desbetreffende  streefwaarden  en/of  detectiegrenzen  overschrijden.  

Grondwater (lokatie B) 

Uit de resultaten  van  het  onderzoek  blijkt  dat  plaatselijk  in het grondwater licht 
verhoogde  concentraties  vaan  de metalen  chroom,  koper  en nikkel  zijn gemeten, 
welke  de streefwaarden  (S) in geringe  mate  overschrijden.  De overige  onderzochte  
parameters  zijn niet  in concentraties  gemeten,  welke  de desbetreffende streef- 
waarden  en/of  detectiegrenzen  overschrijden.  

Het voorkomen  van  verhoogde  concentraties  van  zware  metalen  in het  grondwater  
is mogelijk  te  relateren  aan verzuring  van  het  milieu  (overbemesting), waardoor 
uitspoeling  naar het  grondwater  plaatsvindt  en deze momenteel  als van nature 
verhoogde  achtergrondconcentraties  worden  aangetroffen.  

Resumerend kan worden  gesteld  dat  op  basis van de gemeten  concentraties,  met 
uitzondering  van  de  gemeten  concentratie  aan nikkel  (120  //g/l,  > l-waarde) ter 
plaatse van  peilbuis  5, lokatie  A,  geen  sprake  is van actuele  risico  s voor  de volks- 
gezondheid  en het  milieu.  
De genoemde  verhoogde  concentratie  aan nikkel  in het  grondwater  ter  plaatse  van  
peilbuis 5 is dusdanig  hoog  dat  risico’s  voor  de volksgezondheid  en het  milieu  niet  
kunnen worden  uitgesloten.  

Bij een overschrijding  van  de interventiewaarde  (hetgeen  het  geval  is) is er moge 
lijk sprake van  een geval  van  een ernstige  bodemverontreiniging.  
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Op basis van de verkregen  informatie  voortkomend  uit  het  onderhavig  onderzoek  
kan geen éénduidige  uitspraak  worden  gedaan omtrent  de oorzaak/herkomst  van  
de gemeten  concentratie  van  nikkel  in het  grondwater  nabij  peilbuis  5 (lokatie A). 

Aanbevolen  wordt  het  grondwater  ter  plaatse  van  peilbuis  5 te  herbemonsteren  en 
opnieuw  te  laten  analyseren  op nikkel.  Doel hiervan  is na te  gaan in hoeverre het 
een incidentele  en/of  een continue  verhoging  van  nikkel  betreft.  

Indien uit  deze herbemonstering  blijkt  dat  wederom  een concentratie  aan nikkel 
wordt  aangetoond,  welke  de interventiewaarde  overschrijdt,  wordt  een nader 
onderzoek  aanbevolen.  
In het  nader  onderzoek  dient  de herkomst  van  de nikkel verontreiniging door 
middel van een historisch  onderzoek  en door  middel  van  luchtfoto interpretatie 
worden  nagegaan.  
Op basis  van de nieuw  verkregen  informatie  dient  de mogelijk  bron  van de nikkel 
verontreiniging  worden  getraceerd  en de horizontale  omvang  van  de nikkel  veront-  
reiniging  worden  bepaald,  door  middel  van  het  plaatsen  van  een aantal  peilbuizen.  
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Bijlage  2 

BODEMONDERZOEK  BIJ TAUW  MILIEU  BV 

In deze bijlage  wordt  een kort  overzicht  gegeven  van  de bij  Tauw  Milieu bv toegepaste veld- 
werkmethoden,  analysemethodieken  en onderzoeksstrategieën  voor  bodemonderzoek.  

VELDWERKMETHODEN  

Alle veldwerkzaamheden  van  de Milieumeetdienst  van  Tauw  Milieu  bv  worden  gewaarborgd 
door  een kwaliteitssysteem  gebaseerd  op  EN 45001  en op  werkvoorschriften,  opgesteld  aan 
de hand van  relevante  NEN-normen  en eigen  standaardwerkvoorschriften.  Het  kwaliteitssys-  
teem en de bijbehorende  werkzaamheden  van  de Milieumeetdienst  zijn sinds  1991  geaccredi-  
teerd door  STERLAB. Een overzicht  van  de werkvoorschriften  kan bij de Milieumeetdienst  van  
Tauw  Milieu  bv  worden  verkregen.  
De opname  van  veldgegevens,  bodemopbouw  en zintuiglijke  waarnemingen  vindt  plaats  met  
veldcomputers.  Deze informatie  wordt  vervolgens  verwerkt  in het automatiseringssysteem 
van Tauw  Milieu  bv  tot  o.a.  bodemprofielen.  Monstemame  van grond, slib en grondwater 
vindt  plaats  in glazen  potten/flessen.  Transport  en opslag  van grondwatermonsters vindt 
gekoeld plaats.  
Bij de werkzaamheden  worden  inmetingen,  terreinopnames  en desgewenst  waterpassingen  
uitgevoerd.  

CHEMISCHE  ANALYSETECHNIEKEN  

Chemische  analyses  bij  bodemonderzoek  worden  in beginsel  uitgevoerd  door  het  Milieulabora-  
torium  van  Tauw  Milieu  bv.  Ook  de monstervoorbehandeling  gebeurt  op het  laboratorium. 
Het kwaliteitssysteem  van  het  Milieulaboratorium  is sinds  1988  geaccrediteerd door STER- 
LAB. De criteria  in de  ISO 9000-serie,  de EN 45001  en de NEN 2653 vormen de basis van 
het kwaliteitssysteem.  Voor  gedetailleerde  informatie  wordt  verwezen  naar het "Overzicht 
analysemethodieken  laboratorium  Tauw  Milieu  bv"  (febr.'94),  waarin  is aangegeven volgens 
welke NEN en/of  EPA-normen  de chemische  analyses  worden  uitgevoerd.  

BODEMONDERZOEKS-STRATEGIEËN  

Bij de aanpak  van  bodemonderzoek  wordt  gewerkt  aan de hand  van  onderzoeksstrategieën  op  
basis van  één van  de volgende  richtlijnen:  
- NVN 5740  (verkennend  bodemonderzoek);  
- protocol  Nulsituatie/BSB-onderzoek  (protocol  voor  onderzoek  via  Wet  Milieubeheer  en\of 

BSB). 

Naast deze richtlijnen  worden  door  Tauw  Milieu  bv  bodemonderzoeken  uitgevoerd, waarbij 
afhankelijk  van  de aanleiding  en het  doel  van  het  onderzoek en de vraagstelling van de op- 
drachtgever  een specifieke  onderzoeksopzet  wordt  gekozen.  Hierbij  wordt  gebruik gemaakt 
van instructies  en voorstellen,  zoals de VNG-richtlijn,  en de zogenaamde TNO-protocollen. 
Voorafgaand  aan daadwerkelijk  bodemonderzoek  kan een historisch  (archief) onderzoek of 
een luchtfoto-interpretatie  plaatsvinden.  

D2340006.I02  
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Bijlage 4,  blad 1 

Tcetsingswaarden: grond (mg/kg d.s) grondwater |ig/l) 

bovengrond 0-50 cm lokatie A 

Humus: 
Lutum: 

3,0% 
6,1 % 

Streef- Interventie 
waarde waarde 

(s) (s + i)/2 (i) 

Streef- 
waarde 

Interventie 
waarde 

!s Til/2 

METALEN 

chroom (Cr) 
cobalt (Co) 
nikkel (Ni) 
koper (Cu) 
zink (Zn) 
arseen (As) 
molybdeen (Mo) 
cadmium (Cd) 
tin (Sn) 
barium (Ba) 
kwik (Hg) 
lood (Pb) 

62 
20 
16 
20 
73 

18,6 
10 

0,5 
20 

200 
0,23 

59 

149 
59 
56 
64 

224 
27,0 
105 
4,1 

222 
3,9 
214 

236 
99 
97 

108 
374 

35,4 
200 
7,7 

244 
7,5 

369 

20 
15 
15 
65 
10 
5 

0,4 
10 
50 

0,05 
15 

16 
60 
45 
45 

433 
35 

153 
3,2 

338 
0,18 

45 

30 
100 
75 
75 

800 
60 

300 
6 

625 
0,3 
75 

Q ANORGANISCHE VERBINDINGEN 

NH4 (als N] 
F (totaal) 2) 
CN (totaal-vrij) 
CN(totaal-complexpH<5) 
CN (totaakomplex pH=>5) 
thiocyanaten 
S (totaal-sulfiden) 
Br (totaal) 2) 
PG4 (als P) • 

254 
1 
5 

2 
20 

11 20 
328 650 

50 
20 

1)  

500 
5 

10 
10 

10 
300 

1)  

753 1500 
755 1500 
755 1500 

1500 

II AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen 
ethylbenzeen 
fenol 3) 
cresolen 4) 
tolueen 
xyleen 
catechol 
resorcinol 
hydrochinon 
overige aromaten 

0,05 0,18 0,3 
0,05 8 15 
0,05 6 12 
0,01 d 1 1,5 
0,05 20 39 
0,05 4 7,5 
0,01 d 3 6 
0,01 g 2 3 
0,01 g 2 3 
0,01 g 

0,2 15 30 
0,5 75 150 
0,2 1000 2000 
0,2 g 100 200 
0,5 500 1000 
0,5 35 70 
0.1 g 625 1250 
0,1 g 300 600 
0,1 g 400 800 
al g 



Bijlage 4,  blad  2 

Toetsingswaarien: grond (mg/kg d.s) grondwater (gg/l| 

bovengrond 0-K) cm lokaüe A 

Humus: 3,0 % Streef- Interventie Streef- Interventie 
Lutum: 6,1 % waarde waarde waarde waarde 

(s) (s + i)/2 lij (s) (s + ü/2 (i) 

IV POLYCYCLISCHE AROMATISCHE VERBINDINGEN 

PAK (som van 10] 
naftaleen 
fenantreen 
antraceen 
fluoranteen 
chryseen 
benzo(a]antraceen 
benzo(a]pyreen 
benzo(k]fluoranteen 
indeno(l,2,3od)pyreen 
benzofghijperyleen 

6,5 12 
0,1 

0,02 
0,02 

0,005 
0,002 
0,002 
0,001 
0,001 

0,0004 
0,0002 

35 
2,5 
2,5 
0,5 

0.03 
0,25 

0,026 
0,026 
0,025 
0,025 

70 
5 
5 
1 

0.05 
0.5 

0.05 
0.05 
0.05 
0.05 

V GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1.2-dichloorethaan 0,1 d 
dichloormethaan 0,1 d 
tetrachloonnethaan 0,001 
tetiachlooretheen 0,01 
trichloormethaan 0,001 
trichlooretheen 0,001 
vinylchloride 0,001 g 
overige gechloreerde kws 0,001 g 
chloorbenzenen (som) 
monochloorbenzeen 0,0100 d 
dichloorbenzeen 0,0100 
trichloorbenzeen 0,0100 
tetiachloorbenzeen 0,0100 
pentachloorbenzeen 0,0025 
hexachloorbenzeen 0,0025 
overige chloorbenzenen 0,0010 g 
chloorfenolen (som) 
monochloorfenol 0,00075 

0,0009 
0,0003 
0,0003 
0,0006 
0,0010 g 

0,001 
0,004 

trichloorfenol 
tetrachloorfenol 
pentachloorfenol 
chloornaftaleen 
polvchloorbdenylen (som] 
PCB (28,52] 
PCB (101,118.138,153,!8( 
EOX 

0,7 
3,1 
0,2 
0,6 
1.5 
9,0 
0,0 
2.5 

0,8 
1,5 

1,2 
6 

0,3 
1,2 

3 
18 

0,03 
5,0 

9 

1,5 
3,0 
0,3 

1 d 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 g 
0,01 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 g 

0,25 
0,08 

0,025 
0,01 
0,02 
0,01 g 
0,01 

201 
500 

5 
20 

200 
250 

0.36 

90 
25 

5 
1,26 
0,51 
0,26 

50 
15 
5 
5 

1,5 
3 

0,01 

400 
1000 

10 
40 

400 
500 
0.7 

180 
50 
10 

2.5 

100 
30 
10 
10 
3 
6 

0,01 



Bijlage 4,  blad  3  

Toetsingswaarden: grond (mg/kgd.s) 

bovengrond 0-50 cm lokatie A 

grondwater (jig/1) 

Humus: 
Lutum: 

3,0% 
6,1 % 

Streef- Interventie 
waande waarde 

(s) (s + i)/2 ' (i) 

Streef- Interventie 
waaide waarde 

(s) (s i  i)/2 (i) 

VI BESTRIJDINGSMIDDELEN 

DDD, DDE, DDT (som) 0,0025 0,6 1,2 
drins(som) - - 1,2 
aldrin 0,0025 
dieldrin 0,00015 
endrin 0,001 
HCH(som) - - 0,6 
a-HCH 0,0025 
b-HCH 0,001 
g-HCH (lindaan) 0,000015 
overige Cl bestr. mid. 0,001g 0,25 0,50 
overige n-Cl bestr. mid. 0,001g 0,50 1,00 
carbaiyl - - 1,5 
carbofuran - - 0,6 
maneb • - - 10,5 
atrazine 0,000015 0,9 1,8 

0,01 d 0,01 

0,01 d 
0,00002 

0,01 d 

0,01 d 
0,01 d 

0,0002 
0,01 g 
0,01 2 

0,01 d 
0,0075 

0,01 
0,1 

75 

0,1 
0,1 
0,1 
150 

VII OVERIGE VERONTREINIGINGEN 

tetiahydrofuran 0,1 0,1 0,12 
pyridine 0,1 0,2 0,3 
tetrahydrothiofeen 0,1 14 27 
cyclohexanon 0,1 41 81 
styreen 0,1 15 30 
ftalaten (som) 0,1 9 18 
geoxydeerdePAK(som) 1 
minerale olie 50 775 1500 
octaan, heptaan 1,0 

0.5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
50 

0,75 
1.75 

15,25 
7500 

150 
2.75 

325 

3 
30 

15000 
300 

5 

600 



Bijlage 4,  blad  4  

Toetsingswaarden: grond (mg/kgd.s) 

ondergrond 50-200 cm-mv lokatie A 

grondwater (gg/l) 

Humus: 
Lutum: 

1,0 %  

1,2 % 

Streef- Interventie 
waarde waarde 

(s) (s + i)/2 ■ (i| 

Streef- Interventie 
waarde waarde 

(s) (s + il/2 (i) 

METALEN 

chroom (Cr) 
cobalt (Co) 
nikkel (Ni) 
koper (Cu) 
zink (Zn) 
arseen (As) 
molybdeen (Mo) 
cadmium (Cd) 
tin (Sn) 
barium (Ba) 
kwik (Hg) 
lood (Pb) 

52 
20 
11 
16 
55 

15,9 
10 

0,4 
20 

200 
0,21 

52 

126 
41 
39 
51 

169 
23,0 
105 
3,5 

173 
3,5 
189 

199 
62 
67 
86 

283 
30,1 
200 
6,6 

145 
6,8 
325 

20 
15 
15 
65 
10 
5 

0,4 
10 
50 

0,05 
15 

16 
60 
45 
45 

433 
35 

153 
3,2 

338 
0,18 

45 

30 
100 
75 
75 

800 
60 

300 
6 

625 
0,3 
75 

ü ANORGANISCHE VERBINDINGEN 

NH4(alsN] 
F (totaal) 2) 191 
CN (totaai-vrij) 1 
CN (totaakomplex pH<5) 5 
CN (totaakomplex pH=>5) 
thiocyanaten 
S (totaal-sulfiden) 2 
Br (totaal) 2) 20 
P04 (als P) 

11 
328 

20 
650 

50 
20 

500 
5 

10 
10 

10 
300 

753 
755 
755 

1500 
1500 
1500 
1500 

Dl .AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen 0,05 0,13 
ethylbenzeen 0,05 5 
fenol 3) 0,05 4 
cresolen 4) 0,01 d 1 
tolueen 0,05 13 
xyleen 0,05 3 
catechol 0,01 d 2 
resorcinol 0,01 g 1 
hydrochinon 0.01 g 1 
overige aromaten 0,01 g 

0,2 
10 

26 
5 
4 
2 
2 

0.2 
0,5 
0,2 
0,2 g 
0,5 
0,5 
0,1 g 
0,1 g 
0,1 g 

15 
75 

1000 
100 
500 

35 
625 
300 
400 

30 
150 

2000 
200 

1000 
70 

1250 
600 
800 



Bijlage 4,  blad  5 

Toetsingswaarden: grond (mg/kg d.s) grondwater (gg/1) 

ondergrond 50-200 cm-mv lokatie A 

Humus: 1,0 % Streef- Interventie Streef- Interventie 
Lutum: 1,2 % waaide waarde waarde waarde 

(s) (s + i)/2 (ij (s) (s + i|/2 (i) 

IV POLYCYCLISCHE AROMATISCHE VERBINDINGEN 

PAK (som van 10| 
naftaleen 
fenantreen 
antraceen 
üuoranteen 
chryseen 
benzo(a)antraceen 
benzo(a)pyreen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(l,2,3cdlpyreen 
benzo(ghilperyleen 

4,5 
0,1 

0,02 
0,02 

0,005 
0,002 
0.002 
0.001 
0.001 

0,0004 
0.0002 

35 
2.5 
2.5 
0,5 

0.03 
0,25 

0,026 
0.026 
0,025 
0,025 

70 
5 
5 
I 

0.05 
0.5 

0.05 
0.05 
0,05 
0,05 

V GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1,2-dichloorethaan 0.1 d 0,5 0,8 
dichloormethaan 0,1 d 2.1 4 
tetrachloormethaan 0,001 0,1 0.2 
tetrachlooretheen 0,01 0,4 0,8 
trichloormethaan 0,001 1,0 2 
trichlooretheen 0,001 6,0 12 
vinylchloride 0.001 g 0,0 0,02 
overige gechloreerde kws 0,001g 1,7 3,3 
chloorbenzenen (som) - - 6 
monochloorbenzeen 0,0100 d 
dichloorbenzeen 0,0100 
trichloorbenzeen 0,0100 
tetrachloorbenzeen 0,0100 
pentachloorknzeen 0,0025 
hexachloorbenzeen 0,0025 
overige chloorbenzenen 0,0010 g 
chloorfenolen (som) 
monochloorfenol 0,0005 
dichloorfenol 0,0006 
trichloorfenol 0,0002 
tetiachloorfenol 0,0002 
pentachloorfenol 0,0004 0,5 1,0 
chloomaftaleen 0,0010 g 1.0 2,0 
polychloorbifenyien (som) - • " 0,2 
PCB (28,52) 0,001 
PCB(101,118,138,153,180) 0,004 
EOX 

1 d 
0,01 
0.01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 g 
0,01 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0.01 g 

0,25 
0,08 

0,025 
0,01 
0.02 
0.01 g 
0,01 

201 
500 

5 
20 

200 
250 
0,36 

25 
5 

1,26 
0.51 
0,26 

50 
15 

5 
5 

1,5 
3 

0,01 

400 
1000 

10 
40 

400 
500 
0.7 

180 
50 
10 

2.5 
1 

0.5 

100 
30 
10 
10 
3 
6 

0,01 



Bijlage 4, blad 6 

Toetsingswaarden: grond (rag/kgd.s) 

ondergrond 50-200 cm-mv lokatie A 

grondwater (jig/l) 

Humus: 
Lutum: 

1,0%  

1,2 %  

Streef- Interventie 
waarde waarde 

(s) (s + i)/2 • (i) 

Streef- Interventie 
waarde waarde 

(s) (s + i)/2 (ü 

VI BESTO1JD1NGSM1DDELEN 

DDD, DDE, DDT (som) 
drins (som) 
aldrin 
dieldrin 
endrin 
HCH (som) 
a-HCH 
b-HCH 
g-HCH (lindaan) 
overige Cl bestr.mid. 
overige n-Cl bestr. mid. 
carbaryl 
cartofuran 
maneb 
atrazine 

0,0025 

0,0025 
0,0001 
0,001 

0,0025 
0,001 

0,00001 
0,001 
0,001 

0,00001 

0,4 

0,17 
0,33 

0,6 

0,8 
0,8 

0.4 

0,33 
0,67 

1 
0,4 

7 
1,2 

0,01 d 

0,01 d 
0,00002 

0,01 d 

0,01 d 
0,01 d 

0,0002 
0,01 g 
0,01 g 

0,01 d 
0,0075 

0,01 0,01 
0,1 

75 

0,1 
0,1 
0,1 
150 

VII OVERIGE VERONTREINIGINGEN 

tetrahydrofiiran 0,1 0.1 0,08 
pyridine 0,1 0,2 0,2 
tetrahydrothiofeen 0,1 9 18 
cyclohexanon 0,1 27 54 
styreen 0,1 10 20 
ftälaten (som) 0,1 6 12 
geoxydeerdePAK(som) 1 
minerale olie 50 525 1000 
octaan, heptaan 1,0 

0,5 
0,5 
0,5 
0.5 
0,5 
0.5 
0,2 
50 

0.75 
1.75 

15,25 
7500 

150 
2.75 

325 

3 
30 

15000 
300 

600 



Bijlage 4,  blad  7 

Toetsingswaarden: grond (mg/kg d.s) 

bovengrond 0-50 cm-mv lokaüe B 

grondwater (fig/1) 

Humus: 
Lutum: 

2.0 % 

2,6 % 

Streef- Interventie 
waarde waarde 

(s| (s + i]/2 ' (i) 

Streef- Interventie 
waarde waarde 

(s) |s + i)/2 (i| 

METALEN 

chroom (Cr| 
cobalt (Co) 
nikkel (Ni) 
koper (Cu) 
zink (Zn) 
arseen (As) 
molybdeen (Mo) 
cadmium (Cd) 
tin (Sn) 
barium (Ba) 
kwik (Hg) 
lood (Pb) 

55 
20 
13 
18 
61 

16.8 
10 

0,5 
20 

200 
0,21 

55 

132 
46 
44 
56 

187 
24.4 
105 
3.7 

187 
3.6 
198 

210 
73 
76 
94 

313 
31.9 
200 
7,0 

173 
7,0 
340 

20 
15 
15 
65 
10 
5 

0.4 
10 
50 

0.05 
15 

16 
60 
45 
45 

433 
35 

153 
3.2 

338 
0,18 

45 

30 
100 
75 
75 

800 
60 

300 
6 

625 
0.3 
75 

n ANORGANISCHE VERB1NDLNGEN 

NH4(alsN) 
F (totaal) 2) 209 
CN (totaal-vrij) 1 
CN (totaakomplex pH<5) 5 
CN (totaal-complex pH=>5) 
thiocyanaten 
S (totaal-sulfiden) 2 
Br (totaal) 2) 20 
P04 (als P) 

11 
328 

20 
650 

50 
20 

500 
5 

10 
10 

10 
300 

753 
755 
755 

1500 
1500 
1500 
1500 

Dl AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen 
ethylbenzeen 
fenol 3) 
cresolen 4) 
tolueen 
xyleen 
catechol 
resorcinol 
hydrochinon 
overige aromaten 

0.05 
0,05 
0,05 
0,01 d 
0,05 
0,05 
0,01 d 
0,01 g 
0,01 g 
0,01 g 

0,13 
5 
4 
1 

13 
3 
9 

0,2 
10 

26 
5 
4 
2 
2 

0,2 
0.5 
0,2 
0.2 g 
0.5 
0,5 
0.1 g 
0,1 g 
0,1 2 
ai g 

15 
75 

1000 
100 
500 

35 
625 
300 
400 

30 
150 

2000 
200 

1000 
70 

1250 
600 
800 



Bijlage 4,  blad  8  

Toetsingswaarden: grond (mg/kgd.s] 

bovengrond 0-50 cm-mv lokatie B 

grondwater (gg/1) 

Humus: 
Lutum: 

2,0 % 
2,6 % 

Streef- 
waarde 

Interventie 
waarde 

Streef- 
waarde 

Interventie 
waaide 

(s r i)/2 (sri)/2 

i 

IV POLYCYCLISCHE AROMATISCHE VERBINDINGEN 

PAK (som van 10) 1 4,5 
naftaleen 
fenantreen 
antraceen 
fluoranteen 
chryseen 
benzo(a)antraceen 
benzo(a]pyieen 
benzotkjfluoranteen 
indeno(l,2,3cd)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 

V GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1,2-dichloorethaan 
dichloormethaan 
tetrachloormethaan 
tetrachlooretheen 
trichloonnethaan 
trichlooretheen 
vinylchloride 
overige gechloreerde kws 
chloorbenzenen (som) 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzeen 
trichloorbenzeen 
tetiachloorbenzeen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
overige chloorbenzenen 
chloorfenolen (som) 
monochloorfenol 
dichloorfenol 
trichloorfenol 
tetrachloorfenol 
pentachloorfenol 
chlooraaftaleen 
potychloorbifenylen(som) 
PCB (28,52) 
PCB (101,118,138,153,180) 
EOX 

8 -  • • 

0,1 35 70 
0,02 2.5 5 
0,02 2.5 5 

0,005 0.5 1 
0.002 0,03 0.05 
0.002 0.25 0.5 
0.001 0.026 0,05 
0,001 0.026 0,05 

0,0004 0.025 0,05 
0,0002 0.025 0.05 

0.5 
2.1 
0.1 
0.4 
1,0 
6.0 
0.0 
1,7 

0.8 
4 

0.2 
0,8 

2 
12 

0.02 
3,3 

6 

1 d 

0,5 
1,0 

1,0 
2,0 
0,2 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 | 
0.01 

0,01 
0.01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

0,25 
0,08 

0.025 
0,01 
0,02 
0,01 
0,01 

201 
500 

5 
20 

200 
250 
0.36 

90 
25 

5 
1.26 
0.51 
0,26 

50 
15 
5 
5 

1.5 
3 

0.01 

400 
1000 

10 
40 

400 
500 
0,7 

180 
50 
10 

2,5 
1 

0,5 

100 
30 
10 
10 
3 
6 

0,01 

0,1 d 
0,1 d 

0,001 
0,01 

0,001 
0,001 
0,001 g 
0,001 g 

0,0100 d 
0,0100 
0,0100 
0,0100 
0,0025 
0,0025 
0,0010 g 

0,0005 
0,0006 
0,0002 
0,0002 
0,0004 
0,0010 g 

0,001 
0,004 



Bijlage 4,  blad  9 

Toetsingswaarden: grond (mg/kg d.s) 

bovengrond 0-50 cm-rav lokatie B 

grondwater (}ig/l) 

Humus: 
Lutum: 

2, 0%  

2,6%  

Streef- Interventie 
waarde waarde 

(s) (s + i)/2 - (i) 

Streef- Interventie 
waaide waarde 

(s) (s + i)/2 (i) 

VI BESTRIJDINGSMIDDELEN 

DDD, DDE, DDT (som) 
drins (som) 
aldrin 
dieldrin 
endrin 
HCH(som) 
a-HCH 
b-HCH 
g-HCH (lindaan) 
overige Cl bestr.mid. 
overige n-Cl best mid. 
carbaryL 
carbofuran 
maneb -■ . 
atrazine 

0,0025 

0,0025 
0,0001 
0,001 

0,0025 
0,001 

0,00001 
0,001 
0,(X)1 

0,00001 

0,4 

0,17 
0,33 

0,6 

0,8 
0,8 

0.4 

0,33 
0,67 

1 
0,4 

7 
1,2 

0,01 d 

0,01 d 
0,00002 

0,01 d 

0,01 d 
0,01 d 

0,0002 
0,01 g 
0,01 g 

0,01 d 
0,0075 

0,01 0,01 
.0,1 

0,1 
75 

0,1 
0,1 
0,1 
150 

VII OVERIGE VERONTREINIGINGEN 

tetrahydrofiiran 0,1 0,1 0,08 
pyridine 0,1 0,2 0,2 
tetrahydrothiofeen 0,1 9 18 
cyclohexanon 0,1 27 54 
styreen 0,1 10 20 
ftalaten (som) 0,1 6 12 
geoxydeerde PAK (som) 1 
minerale olie 50 525 1000 
octaan, heptaan 1,0 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0.2 
50 

0,75 
1.75 

15,25 
7500 

150 
2.75 

325 

3 
30 

15000 
300 

5 

600 



Bijlage 4,  blad  1 O 

Toetsingswaarden: grond (mg/kg d.s) grondwater |[ig/l] 

ondergrond SO-SOOcm-mv lokatie B 

Humus: 0,0 % Streef- Interventie Streef- Interventie 
Lutum: 0,9 % waarde waarde waarde waarde 

(s) (s + i)/2 • (i) (s) (s + i)/2 |i) 

I METALEN 

chroom (Cr| 
cobalt (Co) 
nikkel (Ni) 
koper (Cu) 
zink (Zn) 
arseen (As) 
molybdeen (Mo) 
cadmium (Cd) 
tin (Sn) 
barium (Ba) 
kwik (Hg) 
lood (Pb) 

52 
20 
11 
16 
53 

15,4 
10 

0,4 
20 

200 
0,20 

51 

124 
40 
38 
49 

162 
22.2 
105 
3.3 

170 
3,5 
184 

197 
60 
65 
82 

271 
29,1 
200 
6.2 

139 
6,7 
317 

1 16 30 
20 60 .100 
15 45 75 
15 45 75 
65 433 800 
10 35 60 
5 153 300 

0,4 3,2 6 
10 
50 338 625 

0,05 0,18 0.3 
15 45 75 

E ANORGANISCHE VERBINDINGEN 

NH4(alsN) 
F (totaal) 2) 
CN (totaal-vrij) 
CN (totaakomplex pH<5) 
CN (totaal-complex pH=>5) 
thiocyanaten 
S (totaal-sulfiden) 
Br (totaal) 2) 
P04(alsP) 

187 
1 
5 

2 
20 

11 
328 

1) 
500 

20 5 753 1500 
650 10 755 1500 

50 10 755 1500 
20 ' - - 1500 

10 
300 

1)  

Hl AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen 
ethylbenzeen 
fenol 3) 
cresolen 4) 
tolueen 
xyleen 
catechol 
resorcinol 
hydrochinon 
overige aromaten 

0,05 0.13 0.2 
0,05 5 10 
0,05 4 8 
0,01 d 1 1 
0.05 13 26 
0,05 3 5 
0,01 d 2 4 
0,01 g 1 2 
0,01 g 1 2 
0.01 g 

0,2 15 30 
0,5 75 150 
0,2 1000 2000 
0,2 g 100 200 
0,5 500 1000 
0,5 35 70 
0,1 g 625 1250 
0,1 g 300 600 
0,1 g 400 800 
0,1 g 



Bijlage 4,  blad  11 

Toetsingswaarden: grond (mg/kg d.s) 

ondergrond 50-200cm-inv lokaüe B 

grondwater (gg/l) 

Humus: 
Lutum: 

0,0 % 
0,9 % 

Streef- 
waarde 

Interventie 
waarde 

Streef- 
waarde 

Interventie 
waarde 

(s + i)/2 M/2  

IV POLYCYCLISCHE AROMATISCHE VERBINDINGEN 

PAK (som van 10] l 
naftaleen 
fenantreen 
antraceen 
fluoranteen 
chryseen 
benzo(a]antraceen 
benzo(a]pyreen 
benzo(k)fluoranteen 
mdeno(l,2,3cd]pyreen 
benzo(ghi)peryleen 

4,5 
0,1 

0,02 
0,02 

0.005 

0,002 
0,001 
0,001 

O.OOW  

0,0002 

35 
2.5 
2.5 
0,5 

0,03 
0.25 

0.026 
0,026 
0.025 
0.025 

70 
5 
5 
1 

0,05 
0.5 

0.05 
0,05 
0,05 
0,05 

V GECHLOREERDE'KOOLWATERSTOFFEN 

1,2-dichloorethaan 
dichloormethaan 
tetrachloormethaan 
tetrachlooretheen 
trichloormethaan 
trichlooretheen 
vinylchloride 
overige gechloreerde kws 
chloorhenzenen (som) 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzeen 
trichloortenzeen 
tetiachloorbenzeen 
pentachloorbenzeen 
hexachioorbenzeen 
overige chloorbenzenen 
chloorfenolen (som) 
monochloorfenol 

trichloorfenol 
tetrachloorfenol 
pentachloorfenol 
chloomafialeen 

PCB (28,52) 
PCB (101,118,138,153,180) 
EOX 

0,1 d 
0,1 d 

0,001 
0,01 

0,001 
0,001 
0,001 g 
0,001 g 

0,0100 d 
0,0100 
0,0100 
0,0100 
0,0025 
0,0025 
0,0010 g 

0,0005 
0,0006 
0,0002 
0,0002 
0,0004 
0,0010 g 

0,001 
0,004 

0,5 
2,1 
0,1 
0,4 
1,0 
6.0 
0,0 
1.7 

0,5 
1,0 

0.8 
4 

0.2 
0,8 

2 
12 

0,02 
3.3 

6 

1,0 
2,0 
0,2 

1 d 
0.01 
0.01 
0,01 
0,01 
0.01 
0,01 g 
0.01 

0,01 
0.01 
0,01 
0,01 
0.01 
0.01 
0.01 g 

0,25 
0,08 

0,025 
0,01 
0,02 
0,01 g 
0,01 

201 
500 

5 
20 

200 
250 
0.36 

90 
25 

5 
1,26 
0.51 
0.26 

50 
15 
5 
5 

1,5 
3 

0,01 

400 
1000 

10 
40 

400 
500 
0,7 

180 
50 
10 

2,5 
1 

0,5 

100 
30 
10 
10 
3 
6 

0,01 



Bijlage 4,  blad  1 2 

Toetsingswaarden; grond (mg/kg d.s) 

ondergrond 50-200cm-mv lokatie B 

grondwater (jig/11 

Humus: 
Lutum; 

0,0 % 
0,9 % 

Streef- Interventie 
waarde waarde 

(s) (s + i)/2 ■ (i) 

Streef- Interventie 
waarde waarde 

(s) (s + i)/2 (i) 

VI BESTRIJDINGSMIDDELEN 

DDD, DDE, DDT (som) 
drins (som) 
aldrin 
dieldrin 
endrin 
HCH(som) 
a-HCH 
b-HCH 
g-HCH (lindaan) 
overige Cl bestr. mid. 
overige n-Cl bestr, mid. 
carbaryl 
carbofuran 
maneb 
atrazine 

0,0025 

0,0025 
0,0001 
0,001 

0,0025 
0,001 

0.00001 
0,001 
0,001 

0,00001 

0,4 

0,17 
0,33 

0,6 

0,8 
0,8 

0,4 

0,33 
0,67 

1 
0,4 

7 
1,2 

0,01 d 

0,01 d 
0,00002 

0.01 d 

0,01 d 
0,01 d 

0,0002 
0.01 g 
0,01 g 

0.01 d 
0,0075 

0.01 0,01 
0,1 

0,1 
0.1 
0.1 
150 

VII OVERIGE VERONTREINIGINGEN 

tetrahydrofuran 0,1 0,1 0,08 
pyridine 0,1 0,2 0,2 
tetrahydrothiofeen 0,1 9 18 
cyclohexanon 0,1 27 54 
styreen 0,1 10 20 
ftalaten (som) 0,1 6 12 
geoxydeerdePAK(som) 1 
minerale olie 50 525 1000 
octaan, heptaan 1,0 

0,5 
0,5 
0.5 
0,5 
0.5 
0,5 
0.2 
50 

0,75 
1.75 

15,25 
7500 

150 
2.75 

325 

3 
30 

15000 
300 

5 

600 



Bijlage  4,  blad  13  

Opmerkingen ten aanzien van het toetsingskader. 

De streefwaarden zijn verkregen uit de notitie 'Milieukwaliteitsdoelstellingen voor Bodem en Water', Tweede 
Kamer, vergaderjaar 1991-1992,21990 en 21250, nr. 3. 

De interventiewaarden zijn verkregen uit de notitie 'Bodemverontreiniging', Tweede Kamer, vergaderjaar 
1993-1994,22 727, nr 5. 

Ten aanzien van het lutum- en humusgehalte is met uitzondering van de zware metalen een ondergrens van 
respectievelijk 5 en 2 % aangehouden. De bovengrenzen bedragen respetievelijk 50 en 30 %. 

De streefwaarde ligt onder detectiegrens; 

Er is geen streefwaarde aanwezig. De streefwaarde is gesteld op kleiner dan de detectiegrens; 

1) In zandgebieden zijn de A-waarden van NH4 en P04 respectievelijk 2.000 lig N/1 en 400 ug P/1. In klei- en 
veengebieden zijn de A-waarden respectievelijk 10.000 rig N/1 en 3.000 ug P/k 

2) In gebieden met een marine beïnvloeding komen in het grondwater van nature hogere waarden voor, 

3) Als streefwaarde voor fenol is die van fenolen gebruikt 

4) Als streefwaarde voor cresolen is die van o-cresol gebruikt Cresolen is een somparameter van ortho, meta 
en para-cresól; 

5) Als streefwaarde voor xyleen is die van xylenen gebruikt Xylenen is een somparameter, bestaande uit ortho, 
meta en para-xyleen; 



Bijlage 5, blad  1 

TauviMilieu  
Sector Milieulaboratorium QUALIFIED  

HF STERLAB  

ANALYSERESULTATEN  

Betreffende  : bodem/grond  

Project/lokatie  : Barneveld  (lok  A) 

4395  

Datum monsterneming:  16+17/06/94  

Datum ontvangst  : 17/06/94  

Bemonsterd  door  : Tauw Milieu  bv 

Projectnurmer  : 3364453  

Analyselijster  : 700854  

Blad 1 van  6 

Omschrijving  monsters  : 

1 : mml (0-50  cm-mv)  

2 : mm2 (0-50  cm-mv)  

3 : mm3 (0-50  cm-mv)  

4 : mm4 (0-50  cm-mv)  

ANALYSE  Eenheid  | 1 - I 2 | 3 | 4 

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 

0 Calciumcarbonaat  

Q Droge  stof  (Ds)  

Q Fractie  < 2 urn 

Q Gloei  rest  

% van  Os 

% 33.4  

S van  Os 

% van  Ds 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 

Q Koningswater  ontsluiting  (NVN 5770)  + 

AAS-HYDRIDEGENERATIETECHNIEK (HGAAS) 

Q Arseen  (As)  mg/kg Ds 9 

83.8  

10 

82.7  

6 

0.2  

81.8  

6.1  

97  

14 

ICP-TECHNIEK  (AES)  

Q Chroom  (Cr)  

Q Koper  (Cu)  

0 Nikkel  (Ni)  

Q Lood  (Pb)  

Q Zink  (Zn)  

mg/kg  Ds 7 9 

mg/kg  Ds 2 3  

mg/kg  Ds <1 2 

mg/kg  Ds <10 <10  

mg/kg  Ds 7  10 

6 

9 

3 

<10 

25 

7 

8 

1 

10 

27 

AAS-KOUDEDAMPTECHNIEK (CVAAS) 

Q Kwik  (Hg)  mg/kg  Ds <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

AAS-GRAFIETOVENTECHNIEK (GFAAS) 

Q Cadmium (Cd) mg/kg  Ds <0.1  0.1  0.2  0.2  

I' 

De met  "Q"  gemerkte  analyses  op  dit  blad zijn door STERLAB gecertificeerd. 

De tussen  haakjes  vermelde  lettercodes  geven  aan  dat betreffende bepaling of monster van commentaar 

is  voorzien.  Zie  hiervoor  het  blad  'Toelichting' bij dit rapport. 



Bijlage  5,  blad  2 

TwwMMeu 
Sector  Milieulaboratorium  QUAUHIEO  

KV SITiKl-All  

ANALYSERESULTATEN  

Betreffende  

Project/lokatie  

bodem/grond  

Barneveld  (lok  A)  

4895  

Datum monsterneming:  16+17/06/94  

Datum ontvangst  :  17/06/94  

Bemonsterd  door  : Tauw Milieu  bv 

Projectnurmer  :  3364453  

Analyselijstnr  : 700854  

Blad 2 van  6 

Omschrijving  monsters  :  

mml (0-50  on-mv)  

mm2 (0-50  cm-mv)  

irm3 (0-50  cm-mv)  

mm4 (0-50  cm-mv)  

ANALYSE  Eenheid  

POLYCYCLISCHE  AROMATISCHE  KOOLWATERSTOFFEN  

d.m.v.  HPLC  

Q Naftaleen  mg/kg  Os <0.05 

0 Fenanthreen  mg/kg  Ds <0.01 

Q Anthraceen  mg/kg  Ds <0.01 

Q Fluorantheen  mg/kg  Ds <0.01 

0 Benzo(a)anthraceen  mg/kg  Os <0.01 

0 Chryseen  mg/kg  Ds <0.01 

Q Benzo(k)fluorantheen  mg/kg  Ds <0.01 

Q 8enzo(a)pyreen  mg/kg  Ds <0.01 

Q Benzo(g,h,i)peryleen  mg/kg  Ds <0.01 

Q Indenod  ,2,3-c,d)pyreen  mg/kg  Ds <0.01 

Q Totaal  10 Leidraad  mg/kg Ds <0.2 

<0.05  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.2  

<0.05  

<0.01  

<0.01  

0.02  

<0.01  

0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

0.02  

<0.2  

<0.05  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.2  

ORGANOHALOGEENVERBI  ND INGEN  

EOX uitgedrukt  als  chloor  mg/kg  Ds <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

OLIE ANALYSE (gaschromatografie)  

- Koolwaterstoffractie  (C10-C40)  mg/kg  Ds <10 <10 <10 <10 

Kwalitatieve  analyse  

Olieprodukt  (alkaantraject):  

Onbekend  produkt  (alkaantraject):  

De met  ‘'Q"  gemerkte  analyses  op  dit  blad zijn door STERLAB gecertificeerd. 

De tussen  haakjes  vermelde  lettercodes  geven  aan  dat betreffende bepaling of monster van commentaar 

is  voorzien.  Zie  hiervoor  het  blad  'Toelichting' bij dit rapport. 



Bijlage  5,  blad  3 

TauwMilieu  
Sector  Milieulaboratorium  QUALIFIED  

BV STERLAB  

ANALYSERESULTATEN  

Betreffende  : bodem/grond  

Project/lokatie  :  Barnevetd  (lok  A) 

A 895 

Datum monsterneming:  16+17/06/94  

Datum  ontvangst  : 17/06/94  

Bemonsterd  door  : Tauw Milieu  bv 

Projectnummer  : 3364453  

Analyselijstnr  : 700854  

Blad  3 van  6  

Omschrijving  monsters  :  

5 :  mm5 (0-50  cm-mv)  

6 : mm6 (0-50  cm-mv)  

7 : mm7 (0-50  cm-mv)  

8 : mm3 (0-50  cm-mv)  

ANALYSE  Eenheid  | 5- | 6 | 7 | 8 

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 

Q Droge  stof  (Ds)  * 86.3 81.0  87.7 84.8  

VOORBEHANDELING METALEN.ANALYSE 

Q Koningswater  ontsluiting  (NVN 5770)  + + 

AAS -HYDRIDEGENERAT IETECHNI EK (HGAAS) 

Q Arseen  (As)  mg/kg Ds 8 6 

ICP-TECHNIEK  (AES)  

Q Chroom  (Cr)  

Q Koper  (Cu)  

0 Nikkel  (Ni)  

Q Lood  (Pb)  

Q Zink  (Zn)  

mg/kg  Os 7  14 

mg/kg  Ds 1 3 

mg/kg  Ds <1 6 

mg/kg  Ds <10 <10 

mg/kg  Ds 5 11 

6 

3 

3 

<10 

20 

7 

6 

4 

<10 

12 

AAS-KOUDEDAMPTECHNIEK  (CVAAS)  

Q Kwik  (Hg)  mg/kg  Ds <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

AAS-GRAFIETOVENTECHNIEK  (GFAAS)  

Q Cadmiun  (Cd)  mg/kg Ds <0.1 0.1  0.1  0.1  

De met  "Q"  gemerkte  analyses  op  dit  blad zijn door STERLAB gecertificeerd. 

De tussen  haakjes  vermelde  lettercodes  geven  aan  dat betreffende bepaling of monster van commentaar 

is  voorzien.  Zie  hiervoor  het  blad  'Toelichting' bij dit rapport. 



Bijlage 5, blad  4 

TauwMilieu  fel 
Sector  Milieulaboratorium QUAtiFit» 

»V STERLAB  

ANALYSERESULTATEN  

Betreffende  :  bodetn/grond  

Project/lokatie  :  Barneveld  (lok  A) 

A895  

DatLJTi monsterneniing:  16+17/06/94  

Datun  ontvangst  :  17/06/94  

Bemonsterd  door  :  Tauw  Milieu bv 

Projectnurroer  :  3364453  

Anal/selijstnr  :  700854  

Blad  4  van  6  

Omschrijving  monsters  :  

5 :  mnó  (0-50  cm-mv)  

6 :  mm6 (0-50  cm-mv)  

7 :  mm7 (0-50  cm-mv)  

8 :  invä (0-50  cm-mv)  

ANALYSE  Eenheid  5.  

POLYCYCLISCHE  AROMATISCHE  KOOLWATERSTOFFEN  

d.m.v.  HPLC  

Q Naftaleen  mg/kg Os <0.05 

Q Fenanthreen  mg/kg  Os <0.01 

Q Anthraceen  mg/kg  Os <0.01 

O Fluotantheen  mg/kg  Os <0.01 

Q Berizo(a)anthraceen  mg/kg  Os <0.01 

Q Chryseen  mg/kg Os <0.01 

Q 8enzo(k)fluorantheen  mg/kg  Os <0.01 

Q Benzo(a)pyreen  mg/kg  Os <0.01 

Q Benzo(g,h,i)peryleen  mg/kg  Os <0.01 

Q Indeno(1,2,3-c,d)pyreen  mg/kg  Os <0.01 

Q Totaal  10  Leidraad  mg/kg Os <0.2 

<0.05  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.2  

<0.05  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

0.01  

0.01  

<0.01  

0.01  

<0.01  

0.01  

<0.2  

<0.05  

<0.01  

<0.01  

0.02  

0.01  

0.02  

0.01  

0.01  

0.01  

0.02  

<0.2  

ORGANOHALOGEENVERBINDINGEN  

EOX uitgedrukt  als  chloor  mg/kg  Os  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

OLIE  ANALYSE  (gaschromatografie)  

- Koolwaterstoffractie  (C10-C40)  mg/kg  Ds <10 <10 <10 <10 

- Kwalitatieve  analyse  

Olieprodukt  (alkaantraject):  

Onbekend  produkt  (alkaantraject):  

De met  "O"  gemerkte  analyses  op  dit blad zijn door STERLAB gecertificeerd. 

De tussen  haakjes  vermelde  lettercodes  geven  aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 

is  voorzien.  Zie  hiervoor  het  blad 'Toelichting' bij dit rapport. 



Bijlage 5,  blad  5  

TauviMilieu 
Sector Milieulaboratorium  QUALIFIED  

ISVSrïRI.AH  

ANALYSERESULTATEN  

Betreffende  :  bodem/grond  

Project/lokatie  :  Barneveld  (lok  A) 

A895  

Datum  monsterneming:  16+17/06/94  

Datum  ontvangst  :  17/06/94  

Bemonsterd  door  :  Tauw  Milieu bv 

Projectnuimer  :  3364453  

Analyselijstnr  :  700854  

Blad  5  van  6  

Omschrijving  monsters  :  

9 :  mnr9 (50-200  cm-mv)  

10 :  mm10  (50-200  cm-mv)  

11 :  mmll  (50-200  cm-mv)  

12 :  mm12  (50-200  cm-mv)  

ANALYSE  Eenheid  | 9.  | 10 | 11 | 12 

KLASSIEK  CHEMISCHE  ANALYSES  

Droge  stof  (Ds)  83.6  84.0  84.6  80.5  

VOORBEHANDELING  METALEN  ANALYSE  

Koningswater  ontsluiting  (NVN  5770)  

AAS-HYDRIDEGENERATIETECHNIEK  (HGAAS)  

Arseen  (As)  mg/kg  Ds 1.0  1.5  0.5  1.5  

ICP-TECHNIEK  (AES)  

Q Chroom  (Cr)  

Q Koper  (Cu)  

Q Nikkel  (Ni)  

Q Lood  (Pb)  

0 Zink  (Zn)  

mg/kg  Ds  

mg/kg  Ds  

mg/kg  Ds  

mg/kg  Ds  

mg/kg  Ds  

5 

1 

2 

<10 

5 

2 

1 

4 

<10 

3 

6 

<1 

1 

<10 

4 

4 

<1 

2 

<10 

4 

AAS-KOUDEDAMPTECHNIEK  (CVAAS)  

Kwik  (Hg)  mg/kg  Ds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

AAS-GRAFIETOVENTECHNIEK  (GFAAS)  

Cadmium  (Cd)  mg/kg  Ds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

ORGANOHALOGEENVERBI  ND INGEN  

EOX uitgedrukt  als  chloor  mg/kg  Ds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met  "0“  gemerkte  analyses  op  dit blad zijn door STERLAB gecertificeerd. 

De tussen  haakjes  vermelde  lettercodes  geven  aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 

is  voorzien.  Zie  hiervoor  het  blad 'Toelichting' bij dit rapport. 



Bijlage 5, blad 6 

TauviMilieu  
Sector Milieulaboratorium QUAIjriED  

BV STERLAB  

ANALYSERESULTATEN  

Betreffende  

Project/lokatie  

: bodem/grond  

: Barneveld  (tok  A)  

4895  

Projectnunmer  :  3364453  

Analyselijstnr  :  700854  

Blad  6  van  6  

Omschrijving  monsters  :  

Datum  monsterneming:  16+17/06/94  

Datum ontvangst  : 17/06/94  

Bemonsterd  door  : Tauw Milieu  bv 

13 

14 

15 

mm13 (50-200  cm-mv)  

irm14 (50-200  cm-mv)  

mm15 (50-200  cm-mv)  

Q 

Q 

Q 

0 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

□ 

Q 

0 

Q 

ANALYSE  

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 

Calci  uncarbonaat  

Droge  stof  (Ds)  

Fractie  < 2 urn 

Gloei  rest  

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 

Koningswater  ontsluiting  (NVN 5770)  

AAS-HYDRIDEGENERATIETECHNIEK (HGAAS) 

Arseen  (As)  

ICP-TECHN1EK (AES)  

Chroom (Cr)  

Koper  (Cu)  

Nikkel  (Ni)  

Lood (Pb)  

Zink  (Zn)  

AAS-KOUDEDAMPTECHNIEK (CVAAS)  

Kwik  (Hg)  

AAS-GRAFIETOVENTECHNIEK (GFAAS) 

Cadmium (Cd)  

ORGANOHALOGEENVERBINDINGEN 

EOX uitgedrukt  als  chloor  

Eenheid  13 14 15 

% van  Ds 

X 

X van  Ds 

X van  Ds 

0.8  

85.0  

1.2  

99 

79.2  83.4  

mg/kg  Ds <0.5  1.0  <0.5  

mg/kg  Ds 

mg/kg  Ds 

mg/kg  Os 

mg/kg  Ds 

mg/kg  Ds 

. 4 

<1 

<1 

<10 

2 

5 

1 

1 

<10 

5 

6 

<1 

2 
<10 

6 

mg/kg  Ds <0.1  <0.1  <0.1  

mg/kg  Ds <0.1  <0.1  <0.1  

mg/kg  Ds <0.1  <0.1  <0.1  

De met  "Q"  gemerkte  analyses  op  dit  blad zijn door STERLAB gecertificeerd. 

De tussen  haakjes  vermelde  lettercodes  geven  aan  dat betreffende bepaling of monster van commentaar 

is  voorzien.  Zie  hiervoor  het  blad  'Toelichting' bij dit rapport. 



Bijlage 5, blad  7 

TauviMilieu 
Sector  Milieulaboratorium  QUALIFIED  

BY STERLAB  

ANALYSERESULTATEN  

Betreffende  : bodem/grond  

Project/lokatie  : Barneveld  (lok  8) 

4895  

Datum monsterneming:  16+17/06/94  

Datum ontvangst  : 17/06/94  

Bemonsterd  door  : Tauw Milieu  bv 

Projectnuimer  : 3364453  

Analyselijstnr  :  700855  

Blad  1 van  6  

Omschrijving  monsters  : 

1 :  mmlOl  (0-50  cm-mv)  

2 :  mm102 (0-50  cm-mv)  

3 : mni103 (0-50  cm-mv)  

4 : mni104 (0-50  cm-mv)  

ANALYSE  Eenheid  

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 

Q Calciumcarbonaat  % van  Ds 

Q Droge  stof  (Ds)  % 

0 Fractie  < 2 urn % van Ds 

Q Gloei  rest  % van Ds 

85.5  83.3  

0.2  

84.3  

2.6  

98 

84.4  

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 

Koningswater  ontsluiting  (NVN 5770)  

AAS-HYORIOEGENERATIETECHNIEK (HGAAS) 

Arseen  (As)  mg/kg  Os 4.0  2.5  2.5  2.0  

I CP -TECHNI EK (AES)  

Q Chroom  (Cr)  

Q Koper  (Cu)  

Q Nikkel  (Ni)  

Q Lood  (Pb)  

Q Zink  (Zn)  

mg/kg  Ds 

mg/kg  Ds 

mg/kg  Os 

mg/kg  Ds 

mg/kg  Ds 

7 

11 

6 

<10 

21 

9 

12 

<1 

<10 

29 

6 

8 

<1 

<10 

16 

6 

7 

<1 

<10 

13 

AAS-KOUDEOAMPTECHNIEK (CVAAS) 

Kwik  (Hg)  mg/kg  Ds <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

AAS-GRAFIETOVENTECHNIEK (GFAAS)  

Cadmium (Cd)  mg/kg  Ds <0.1  0.2  <0.1  <0.1  

I • 

De met  "Q"  gemerkte  analyses  op  dit  blad zijn door STERLAB gecertificeerd. 

De tussen  haakjes  vermelde  lettercodes  geven  aan  dat betreffende bepaling of monster van commentaar 

is  voorzien.  Zie  hiervoor  het  blad  'Toelichting' bij dit rapport. 



Bijlage 5,  blad  8 

«•  
TauwMilieu 
Sector Milieulaboratorium QUALIFIED  

BY STERLAB  

ANALYSERESULTATEN  

Betreffende  : bodem/grond  

Project/Lokatie  : Barneveld  (tok  B) 

A895 

Oatuni  monsterneming:  16+17/06/94  

Datum  ontvangst  : 17/06/94  

Bemonsterd  door  : Tauw Milieu  bv 

Projectnummer  : 3364453  

Analyselijstnr  : 700855  

Blad  2 van  6  

Omschrijving  monsters  : 

1 : mmlOl (0-50  cm-mv)  

2 : mm102 (0-50  cm-mv)  

3 : imi103  (0-50  cm-mv)  

4 : HIH104 (0-50  cm-mv)  

ANALYSE  Eenheid  | 1'  | 2 | 3 | 4 

0 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

0 

Q 

Q 

0 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

d.m.v.  HPLC 

Naftaleen mg/kg  Os <0.05 

Fenanthreen mg/kg  Ds <0.01 

Anthraceen mg/kg  Ds <0.01 

Fluorantheen mg/kg  Ds <0.01 

8enzo(a)anthraceen  mg/kg  Ds <0.01 

Chryseen mg/kg  Ds <0.01 

Benzo(k)fluorantheen  mg/kg  Os <0.01 

Benzo(a)pyreen mg/kg  Ds <0.01 

Benzo(g,h,i)peryleen  mg/kg  Ds <0.02 

Indeno(1,2,3-c,d)pyreen  mg/kg  Os <0.02 

Totaal  10 Leidraad  mg/kg  Os <0.2 

(h)  

(h)  

<0.05  

<0.01  

<0.01  

0.02  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.2  

<0.05  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.2  

<0.05  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.01  

<0.2  

ORGANOHALOGEENVERBI ND INGEN 

EOX uitgedrukt  als  chloor  mg/kg  Ds <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

OLIE ANALYSE (gaschromatografie)  

- Koolwaterstoffractie  (C10-C40)  mg/kg  Ds <10 <10 <10 <10 

Q -  Kwalitatieve  analyse  

Olieprodukt  (alkaantraject):  

Onbekend  produkt  (alkaantraject):  

De met  "Q"  gemerkte  analyses  op  dit  blad zijn door STERLAB gecertificeerd. 

De tussen  haakjes  vermelde  lettercodes  geven  aan  dat betreffende bepaling of monster van commentaar 

is  voorzien.  Zie  hiervoor  het  blad  'Toelichting' bij dit rapport. 



Bijlage 5, blad 9 

TauwMiiieu 
Sector Milieulaboratorium QUALIFIED  

BY STERLAB  

ANALYSERE  

Betreffende  

Project/lokatie  

S U L T A T E N 

: bodem/grond  

: Barneveld  (tok  B)  

4895 

Datum monsterneming:  16+17/06/94  

Datum  ontvangst  :  17/06/94  

Bemonsterd  door  : lauw  Milieu  bv 

Projectncraner  : 3364453  

Anatysetijstnr  :  700855  

Blad  3 van  6 

Omschrijving  monsters  : 

5 : mm105 (0-50  cm-mv)  

6 : mm106 (0-50  cm-mv)  

7 : mm107 (50-200  cm-mv)  

8 : mm108 (50-200  cm-mv)  

ANALYSE  Eenheid  | 5 j 6 | 7 | 8 

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 

Q Droge  stof  (Ds)  X 86.0 82.4 81.8 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 

Q Koningswater  ontsluiting  (NVN 5770)  + + + 

AAS-HYDRIDEGENERATIETECHNIEK (HGAAS) 

Q Arseen  (As)  mg/kg Ds 4.0 2.0 <0.5 

82.2  

<0.5  

ICP-TECHNIEK  (AES)  

Q Chroom  (Cr)  

Q Koper  (Cu)  

Q Nikkel  (Ni)  

Q Lood  (Pb)  

Q Zink  (Zn)  

mg/kg  Ds 5 8 

mg/kg  Ds 8 9 

mg/kg  Ds 6 4 

mg/kg  Ds <10 <10 

mg/kg  Ds 19 19 

3 

<1 

4 

<10 

3 

3 

<1 

4 

<10 

3 

AAS-KOUOEDAMPTECHNIEK (CVAAS) 

Q Kwik  (Hg)  mg/kg Ds <0.1 

AAS-GRAFIETOVENTECHNIEK (GFAAS) 

Q Cadmium  (Cd)  mg/kg Ds 0.1 

<0.1 <0.1  

0.2 <0.1  

<0.1  

<0.1  

De met  "Q"  gemerkte  analyses  op  dit  blad zijn door STERLAB gecertificeerd. 

De tussen  haakjes  vermelde  lettercodes  geven  aan  dat betreffende bepaling of monster van commentaar 

is  voorzien.  Zie  hiervoor  het  blad  'Toelichting' bij dit rapport. 



Bijlage 5, blad 10 

&  TauwMilieu 
Sector  Milieulaboratorium  QUALIFIED  

BY STERLAB  

ANALYSERESULTATEN  

Betreffende  

Project/lokatie  

: bodem/grond  

: Barneveld  (lok  B)  

4895  

Datum  monsterneming:  16+17/06/94  

Datum  ontvangst  :  17/06/94  

Bemonsterd  door  :  Tauw  Milieu bv 

Projectnummer  :  3364453  

Analyselijstnr  :  700855  

Blad  4  van  6  

Omschrijving  monsters  :  

5 :  imilOS  (0-50  cm-mv)  

6 :  mm106  (0-50  cm-mv)  

7 :  IH71107 (50-200  cm-mv)  

8 :  mm108  (50-200  cm-mv)  

ANALYSE  Eenheid  | 5- | 6 | 7 | 8 

POLYCYCLISCHE  AROMATISCHE  KOOLWATERSTOFFEN  

d.m.v.  HPLC  

Q Naftaleen  

Q Fenanthreen  

Q Anthraceen  

Q Fluorantheen  

Q 8enzo(a)anthraceen  

Q Chryseen  

Q Benzo(k)fluorantheen  

Q Benzo(a)pyreen  

Q Benzo(g,h,i)peryleen  

Q Indenod  ,2,3-c,d)pyreen  

Q Totaal  10  Leidraad  

ORGANOHALOGEENVERB  INDINGEN  

Q EOX uitgedrukt  als  chloor  

OLIE  ANALYSE  (gaschromatografie)  

Q -  Koolwaterstoffractie  (C10-C40)  

Q -  Kwalitatieve  analyse  

Olïeprodukt  (alkaantraject):  

mg/kg  Ds  <0.05  <0.05 

mg/kg  Ds  0.02  <0.01 

mg/kg  Ds  <0.01  <0.01 

mg/kg  Ds  0.05  0.02 

mg/kg  Ds  0.01  <0.01 

mg/kg  Ds  0.02  0.01 

mg/kg  Ds  0.01  <0.01 

mg/kg  Ds  0.02  0.01 

mg/kg  Ds  0.02  0.02 

mg/kg  Ds  0.02  0.02 

mg/kg  Ds  <0.2  <0.2 

mg/kg  Ds  <0.1  <0.1 

mg/kg  Ds  <10  <10 

Onbekend  produkt  (alkaantraject):  

<0.1  <0.1  

De met  "Q"  gemerkte  analyses  op  dit blad zijn door STERLAB gecertificeerd. 

De tussen  haakjes  vermelde  lettercodes  geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 

is  voorzien.  Zie  hiervoor  het  blad 'Toelichting' bij dit rapport. 



Bijlage 5,  blad  11 

-- ■'Cv  C TtmwMiUeu 
Sector  Milieulaboratorium  QUALIFIED  

BY STERLAB  

ANALYSERE  

Betreffende  

Project/lokatie  

SULTATEN  

: bodem/grond  

: Barneveld  (lok  B)  

A895  

Datum  monsterneming:  16+17/06/94  

Datum  ontvangst  :  17/06/94  

Bemonsterd  door  :  Tauw  Milieu bv 

Projectntmner  :  3364453  

Analyselijstnr  :  700855  

Blad  5  van  6  

Omschrijving  monsters  :  

9 :  mn109  (50-200  cm-mv)  

10 :  mmlIO  (50-200  cm-mv)  

11 :  irmlll  (50-200  cm-mv)  

ANALYSE  Eenheid  10 11 

KLASSIEK  CHEMISCHE  ANALYSES  

Q Calciumcarbonaat  

Q Droge  stof  (Ds)  

Q Fractie  < 2  urn 

Q' Gloei  rest  

X van  Ds  

X 

X van  Ds  

X van  Ds  

0.1  

84.3  

0.9  

100 

81.2  80.6  

VOORBEHANDELING  METALEN  ANALYSE  

Koningswater  ontsluiting  (NVN  5770)  

AAS-HYDRIDEGENERATIETECHNIEK  (HGAAS)  

Arseen  (As)  mg/kg  Ds  <0.5  <0.5  1.0  

ICP-TECHNIEK  (AES)  

Q Chroom  (Cr)  

Q Koper  (Cu)  

Q Nikkel  (Ni)  

O Lood  (Pb)  

Q Zink  (Zn)  

mg/kg  Ds  

mg/kg  Ds  

mg/kg  Ds  

mg/kg  Ds  

mg/kg  Ds  

' 4 

<1 

4 

<10 

3 

3 

<1 

<1 

<10 

3 

3 

<1 

2 

<10 

3 

AAS-KOUOEDAMPTECHNIEK  (CVAAS)  

Kwik  (Hg)  mg/kg  Ds  <0.1  <0.1  <0.1  

AAS-GRAFIETOVENTECHNIEK  (GFAAS)  

Cadmitm  (Cd) mg/kg  Ds  <0.1  <0.1  <0.1  

ORGANOHALOGEENVER81  ND INGEN  

EOX uitgedrukt  als  chloor  mg/kg  Ds  <0.1  <0.1  <0.1  

De met "Q" gemerkte  analyses op dit blad  zijn door STERLAB gecertificeerd. 

De tussen  haakjes  vermelde  lettercodes  geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 

is  voorzien.  Zie  hiervoor  het  blad 'Toelichting' bij dit rapport. 



Bijlage  5,  blad  12  

TauwMilieu 
Sector  Milieulaboratorium  

§5 

QUAUF1HD  
BYSTERJLAB  

TOELICHTING  

Behorende  bij  : Projectnummer  : 3364453 

Analysel  i jstncmrier  : 700855  

Blad 6  van  6  

Verklaring  lettercodes  

(h) : Vanwege de  aard  van  het  monster en de storende invloed van de monstermatrix is 

de bepalingsgrens  verhoogd.  Indien  de  genoemde  komponent  aanwezig is zal de 

koncentratie  niet  meer  bedragen  dan  de  aangegeven  bepalingsgrens. 



Bijlage 5,  blad  13  

h'  
TauwMilieu 
Sector Milieulaboratorium  QUALIFIED 

BV STERLAB 

ANALYSERESULTATEN  

Betreffende  : grondwater  

Project/lokatie  : Barneveld  Lok  A + B 

2682 

Datum monsterneming:  24/06/94  

Datum ontvangst  : 24/06/94  

Bemonsterd  door  : Tauw Milieu  bv 

Projectnummer  : 3364453  

Anatyselijstnr  : 700999  

Blad  1 van  7 

Omschrijving  monsters  

1 :  pb  1 (80-180)  

2 :  pb  2 (80-180)  

3 :  pb  3 (100-200)  

4 :  pb  4 (100-200)  

ANALYSE  Eenheid  | ^ " I ^ | 3 | 4 

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 

0 Waterdampvluchtige  fenolen  ug/l  <1 <1 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 

Geen voorbehandeling  uitgevoerd  +  + 

# 

AAS - HYDRIDEGENERAT IETECHNI EK (HGAAS) 

0 Arseen  (As)  ug/l <0.5 <0.5 

<2 (h)  <1 

3.0 7 

AAS-VLAMTECHNIEK (FAAS)  

Q Zink  (Zn)  ug/l 12 <10 <10 <10 

AAS-KOUDEDAMPTECHNIEK (CVAAS)  

O Kwik  (Hg)  volgens  NEN 6445  ug/l <0.03 <0.03  <0.03  <0.03  

AAS-GRAF IETOVENTECHNI EK 

Q Cadmium  (Cd)  

Q Lood  (Pb)  

Q Chroom  (Cr)  

Q Koper  (Cu)  

Q Nikkel  (Ni)  

(GFAAS) 

ug/1 0.1  

ug/l 7 

ug/l 2.0  

ug/l 2.0  

ug/l 10 

<0.1  

10 

1.0  

2.0  

2 

0.3  

3 

1.0  

17 

21 

<0.1  

<1 

1.0  

<0.5  

<1 

De met  "Q"  gemerkte  analyses  op  dit  blad zijn door STERLAB gecertificeerd. 

De tussen  haakjes  vermelde  lettercodes  geven  aan  dat betreffende bepaling of monster van commentaar 

is  voorzien.  Zie  hiervoor  het  blad  'Toelichting' bij dit rapport. 
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TauwMilieu  
Sector Milieulaboratorium QUALIFIED  

BY STERLAB  

ANALYSER  ESULTATEN  

Betreffende  :  grondwater  

Project/lokatie  :  Barneveld  Lok  A + 8 

2682  

Datum  monsterneming:  24/06/94  

Datum  ontvangst  :  24/06/94  

Bemonsterd  door  :  Tauw  Milieu bv 

Projectnumer  :  3364453  

Analyselijstnr  :  700999  

Blad  2  van  7  

Omschrijving  monsters  

1 : pb  1 (80-180)  

2 :  pb  2  (80-180)  

3 :  pb  3  (100-200)  

4 :  pb  4  (100-200)  

ANALYSE  Eenheid  

AROMATISCHE  & CHLOORHOUDENDE OPLOSMIDDELEN  

Benzeen ug/l  <0.2 

Tolueen ug/l  <0.5 

Ethylbenzeen  ug/l  <0.5 

Meta-  en  Paraxyleen  ug/l <0.5 

Orthoxyleen  ug/l  <0.5 

Nafta  leen  ug/l  <0.2 

Heptaan ug/l  <0.5 

Octaan ug/l  <0.5 

0 ichloormethaan  ug/l  <2 

Chloroform  ug/l  <1 

Tetrachloorkoolstof  (tetra)  ug/l  <1 

Trichlooretheen  (tri)  ug/l <1 

Tetrachlooretheen  (per)  ug/l  '<1 

1.1.1- T richloorethaan ug/l <1 

1.1.2- T richloorethaan ug/l <1 

1.1- D ichloorethaan ug/l <5 

1.2- D ichloorethaan ug/l <2 

1.2- D ichlooretheen (cis) ug/l <5 

<0.2  

<0.5  

<0.5  

<0.5  

<0.5  

<0.2  

<0.5  

<0.5  

<2 
<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<5 

<2 

<5 

<0.2  

<0.5  

<0.5  

<0.5  

<0.5  

<0.2  

<0.5  

<0.5  

<2 
<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<5 

<2 

<5 

<0.2  

0.5  

<0.5  

0.5  

<0.5  

<0.2  

<0.5  

<0.5  

<2 
<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<5 

<2 

<5 

0RGAN0HAL0GEENVER81  ND INGEN  

EOX uitgedrukt  als  chloor  ug/l  <1 <1 <1 <1 

De met  "Q"  gemerkte  analyses  op  dit blad zijn door STERLAB gecertificeerd. 

De tussen  haakjes  vermelde  lettercodes  geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 

is  voorzien.  Zie  hiervoor  het  blad 'Toelichting' bij dit rapport. 
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TmmMilieu  
Sector Milieulaboratorium  QUAUF1ED  

BY STERLAB  

ANALYSERESULTATEN  

Betreffende  : grondwater  

Project/lokatie  : Barneveld  Lok  A + B 

2682 

Datum  monsterneming:  24/06/94  

Datum  ontvangst  : 24/06/94  

Bemonsterd  door  : Tauw Milieu  bv 

Projectncmmer  : 3364453  

Analyselijstnr  : 700999  

Blad  3 van  7 

Omschrijving  monsters  

5 : pb  5 (100-200)  

6 : pb  6 (100-200)  

7 : pb  7 (100-200)  

11 : pb  101 (50-150)  

ANALYSE  Eenheid  

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 

0 Waterdampvluchtige  fenolen  ug/l  

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 

Geen voorbehandeling  uitgevoerd  

AAS-HYDRIDEGENERATIETEChNIEK (HGAAS) 

0 Arseen  (As)  ug/l 

AAS-VLAMTECHNIEK (FAAS)  

Q Zink  (Zn)  ug/l 

AAS-KOUDEDAMPTECHNIEK (CVAAS)  

Q Kwik  (Hg)  volgens  NEN 6445  ug/l 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

AAS-GRAFIETOVENTECHNIEK (GFAAS)  

Cadmium (Cd) ug/l  

Lood  (Pb) ug/l  

Chroom  (Cr)  ug/l  

Koper  (Cu) ug/l  

Nikkel  (Ni)  ug/l  

5 

<1 

<0.5  

13 

<0.03  

0.7  

12 

1.0  

4.0  

120 

11 

<1 <1 <1 

<0.5  <0.5  <0.5  

<10 20 <10 

0.05  <0.03  <0.03  

<0.1  

2 

1.0  

1.5  

3 

0.1  

7 

1.0 

16 

2 

<0.1  

<1 

<0.5  

<0.5  

<1 

De met  "Q"  gemerkte  analyses  op  dit  blad zijn door STERLAB gecertificeerd. 

De tussen  haakjes  vermelde  lettercodes  geven  aan  dat betreffende bepaling of monster van commentaar 

is  voorzien.  Zie  hiervoor  het  blad  'Toelichting' bij dit rapport. 
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*  TauviMilieu 
Sector Milieulaboratorium  QUALIFIED  

BY STERLAB  

ANALYSER  ESULTATEN  

Betreffende  : grondwater  

Project/lokatie  : Barneveld  Lok A B 

2682 

Datum monsterneming:  24/06/94  

Datum ontvangst  : 24/06/94  

Bemonsterd door  : Tauw Milieu  bv 

Projectnummer : 3364453 

Analyselijstnr  : 700999 

Blad 4 van 7 

Omschrijving  monsters  : 

5 : pb 5 (100-200)  

6 : pb 6 (100-200)  

7 : pb 7 (100-200)  

11 : pb 101 (50-150)  

ANALYSE  Eenheid 11 

AROMATISCHE & CHLOORHOUDENDE OPLOSMIDDELEN 

Benzeen ug/l  <0.2 

Tolueen ug/l  <0.5 

Ethylbenzeen ug/l  <0.5 

Meta- en Paraxyleen  ug/l  <0.5 

Orthoxyleen ug/l  <0.5 

Naftaleen ug/l  <0.2 

Heptaan ug/l  <0.5 

Octaan ug/l  <0.5 

Dichloormethaan ug/l  <2 

Chloroform ug/t  <1 

Tetrachloorkoolstof  (tetra)  ug/l  <1 

Trichlooretheen  (tri)  ug/l  <1 

Tetrachlooretheen  (per)  ug/l  <1 

1.1.1- T richloorethaan ug/l <1 

1.1.2- T richloorethaan ug/l <1 

1.1- 0  ichloorethaan ug/l <5 

1.2- 0 ichloorethaan ug/l <2 

1.2- D ichlooretheen (cis) ug/l <5 

<0.2  

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.2  

<0.5 

<0.5 

<2 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<5 

<2 

<5 

<0.2  

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.2  

<0.5 

<0.5 

<2 
<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<5 

<2 

<5 

<0.2  

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.2  

<0.5 

<0.5 

<2 
<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<5 

<2 

<5 

ORGANOHALOGEENVERBINDINGEN  

EOX uitgedrukt  als  chloor  ug/l  <1 <1 <1 

De met "Q" gemerkte  analyses  op dit  blad  zijn  door STERLAB gecertificeerd. 

De tussen  haakjes  vermelde  lettercodes  geven aan dat  betreffende bepaling of monster van commentaar 

is voorzien.  Zie  hiervoor  het  blad  'Toelichting'  bij dit rapport. 
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TauwMilieu 
Sector Milieulaboratorium QUALIFIED  

BY STERLAB  

ANALYSERESULTATEN  Projectnumier  : 3364453  

Analyse!ijstnr  : 700999  

Betreffende  

Proj  eet/lokatie  

grondwater  

Barneveld  Lok  A 

2682 

Blad  5 van  

Omschrijving  monsters  

Datum  monsterneming:  24/06/94  

Datum  ontvangst  : 24/06/94  

Bemonsterd  door  : Tauw Milieu  bv 

12 

13 

14 

15 

pb 10l  (70-170)  

pb 103 (70-170)  

pb 104 (70-170)  

pb 105 (70-170)  

A N A L Y S Eenheid  

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 

Q Waterdampvluchtige  fenolen  ug/l  

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 

Geen voorbehandeling  uitgevoerd  

AAS-HYDRIDEGENERATIETECHNIEK (HGAAS) 

Q Arseen  (As)  ug/l 

AAS-VLAMTECHNIEK (FAAS)  

0 Zink  (Zn)  ug/l 

AAS-KOUDEDAMPTECHNIEK (CVAAS)  

Q Kwik  (Hg)  volgens  NEN 6445  ug/l 

AAS-GRAFIETOVENTECHNIEK (GFAAS)  

Q Cadmium  (Cd)  

Q Lood  (Pb)  

Q Chroom  (Cr)  

Q Koper  (Cu)  

0 Nikkel  (Ni)  

ug/l  

ug/l  

ug/l  

ug/l  

ug/l  

1?  

<1 

0.5  

<10 

<0.03  

<0.1  

10 

4.0  

19 

33 

13 

<1 

<0.5  

<10 

<0.03  

0.1  

6 

2.0  

18 

14 

14 

<1 

0.5  

<10 

<0.03  

<0.1  

3 

1.0  

5.5  

3 

15 

<1 

<0.5  

<10 

<0.03  

0.2  

8 

6.0  

27 

43 

De met  "Q"  gemerkte  analyses  op  dit  blad zijn door STERLAB gecertificeerd. 

De tussen  haakjes  vermelde  lettercodes  geven  aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 

is  voorzien.  Zie  hiervoor  het  blad  'Toelichting' bij dit rapport. 
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’Milieu 
Sector Milieuiaboratorium  QUALIFIED  

BY STERLAB  

ANALYSER  E S U L T A T E N Projectnummer  : 3364453  

Analyse!ijstnr  : 700999  

Betreffende  

Project/lokatie  

grondwater  

Barneveld  Lok  A + B 

2682  

Datum monsterneming:  24/06/94  

Datum ontvangst  : 24/06/94  

Bemonsterd  door  : lauw  Milieu  bv 

Blad  6 van  

Omschrijving  monsters  

12 : pb  101 (70-170)  

13 : pb  103 (70-170)  

14 : pb  104 (70-170)  

15 : pb  105 (70-170)  

ANALYSE  Eenheid  | 12- 13 14 15 

AROMATISCHE & CHLOORHOUDENDE OPLOSMIDDELEN 

Benzeen ug/l  <0.2 

Tolueen ug/l  <0.5 

Ethylbenzeen ug/l  <0.5 

Meta-  en  Paraxyleen  ug/l  <0.5 

Orthoxyleen ug/l  <0.5 

Naftaleen ug/l  <0.2 

Heptaan ug/l  <0.5 

Octaan ug/l  <0.5 

Dichloormethaan  ug/l  <2 

Chloroform ug/l  <1 

Tetrachloorkoolstof  (tetra)  ug/l  <1 

Trichlooretheen  (tri)  ug/l  <1 

Tetrachlooretheen  (per)  ug/l  <1 

1.1.1- T richloorethaan ug/l <1 

1.1.2- T richloorethaan ug/l <1 

1.1- D ichloorethaan ug/l <5 

1.2- D ichloorethaan ug/l <2 

1.2- 0 ichlooretheen (cis) ug/l <5 

<0.2  

<0.5  

<0.5  

<0.5  

<0.5  

<0.2  

<0.5  

<0.5  

<2 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<5 

<2 

<5 

<0.2  

<0.5  

<0.5  

<0.5  

<0.5  

<0.2  

<0.5  

<0.5  

<2 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<5 

<2 

<5 

<0.2  

<0.5  

<0.5  

<0.5  

<0.5  

<0.2  

<0.5  

<0.5  

<2 
<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<5 

<2 

<5 

ORGANOHALOGEENVERBI ND INGEN 

EOX uitgedrukt  als  chloor  ug/l  <1 <1 <1 <1 

De met  "Q"  gemerkte  analyses  op  dit  blad zijn door STERLAB gecertificeerd. 

De tussen  haakjes  vermelde  lettercodes  geven  aan  dat betreffende bepaling of monster van commentaar 

is  voorzien.  Zie  hiervoor  het  blad  'Toelichting' bij dit rapport. 
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Sector Milieulaboratorium QUALIFIED 
BY STERLAB 

TOELICHTING  

Behorende  bij  Projectnummer  : 3364453.  

Analyselijstnummer  : 700999  

Blad  7  van  7  

Verklaring  lettercodes  

(h)  : Vanwege  de  aard  van  het  monster en de storende invloed van de monstermatrix is 

de bepalingsgrens  verhoogd.  Indien  de  genoemde  komponent aanwezig is zal de 

koncentratie  niet  meer  bedragen  dan  de  aangegeven bepalingsgrens. 



«iSSKiïg«.'  

t  

1 

L 

Bijlage  6 

Mengmonstsr  samenstelling  

mengmorster  boorpunten  
nr 

bovengrond  lokatie  A  

1 25  + 26 + 27 + 8 + 28  + 29 + 30 + 9 + 31 - 32 
2 33  + 2 + 34  + 35 + 36  + 10 + 37+  1 1 +38  + 39 
3 40  + 3+  12 + 41 +42  + 13 + 4 + 43  + 44-  14 
4 15 + 45  + 46  + 47 +  16 + 48+  17 + 49 
5 50  + 5+  18 + 51 + 52  + 53 + 54 + 19 
6 55 + 56 + 57 + 20  + 58  + 59 + 60 + 61 
7 62 + 22 + 64  + 65  + 68  
8 63  + 7 + 66  + 67  + 23  + 69 + 70 + 24 

ondergrond  lokatie  A  

9 1+ 8 + 9  
10 2 +  10+11  
11 12+ 1 3 + 1 4  
12 15+ 1 6 + 1 7  
13 5 + 18+199  
14 20  + 7 
15 22 + 23  + 24 

bovengrond  lokatie  B 

101 101 + 117  + 118  + 106  + 107 + 119 + 120+121  
102 108 +  132 +  133 +  139  + 1 11 + 144 + 145+146  
103 122  + 123  + 126  + 127  + 134 +  103 + 140+  141 + 114  + 147  
104 102  + 124  + 128  + 129  + 135 +  136 + 112 + 142 +  148 +  104  
105 125  + 109  + 130 +  131 + 137 + 138 + 110+  1 13+  143  + 149  
106 1 15+  150  + 105 +  151 + 152 + 153  + 154 + 155  + 1 16 

ondergrond  lokatie  B 

107 101 + 106 +  107  
108 108  + 111 + 115  
109 103  + 109  + 110  
110 112  + 113+104  
111 114 + 1 0 5 + 1 1 6  



ADRES

Straatnaam en huisnummer Koolhovenstraat 10
Postcode en woonplaats 3772MT Barneveld

BarneveldGemeente
Wijk 54 BarneveldWijk
De BriellaredBuurt
020300022511WOZ-objectnummer

OBJECT

Object in gebruikObjectstatus
Bouwjaar 2002
Oppervlakte BAG 492 m2
Omschrijving vergunde verbruik onderwijsfunctie
Complexrelatie 1

WOZ-object 020300022511
505 m2Oppervlakte WOZ niet-wonen
0Bouwlaag
OnderwijsGebruiksklasse
Geen monument / OnbekendMonumentaanduiding
dagverblijfFeitelijk gebruik

WOZ-WAARDE

WOZ-objectnummer 020300022511
WOZ-waardeklasse
Waarde-ontwikkeling 3 jaar

€ 575.000 - € 725.000
+ 1,1 %

Onderdeel
WOZ-waarde
Waardepeildatum
Waarde-ontwikkeling 1 jaar
OZB-waarde
OZB-vrijstelling

2015
€ 627.000

+ 4,3 %
€ 627.000
nee

2016
€ 714.000
01-01-2015
+ 13,9 %
€ 714.000
nee

2017
€ 639.000
01-01-2016
-10,5 %
€ 639.000
nee

2018
€ 634.000
01-01-2017
-0,8 %
€ 634.000
nee
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samenwerkingsverband van Nederlandse gemeenten.
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De WOZ-waarde is opgevraagd door V. Sibbes op 11-10-2018 11:47 op basis van artikel 37h van de Wet Waardering
Onroerende Zaken die een notaris toegang geeft tot WOZ-gegevens. De gebruiker is bekend met de gevolgen die Titel XII
van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot valsheid in geschrifte verbindt aan een onjuiste verklaring met
betrekking tot de genoemde wettelijke bevoegdheid.

LOKALE LASTEN

Gemeentelijk lasten [2018]
0,107600 %OZB-tarief eigenaren woning
0,159200 %OZB-tarief eigenaren niet-woning
0,125700 %OZB-tarief gebruikers niet-woning
€ 169,40Reinigingsheffing tarief eenpersoonshuishouden
€ 282,30Reinigingsheffing tarief tweepersoonshuiden
€ 282,30Reinigingsheffing tarief meerpersooonshuishouden
€ 174,00Rioolheffing tarief gebruiker

11-10-2018 11:47
V. Sibbes

Rapportnummer: 
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Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. DataLand is een
samenwerkingsverband van Nederlandse gemeenten.
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Beperkte stijging waterschapsbelasting 2018 
 
In 2018 en de komende jaren is inspelen op de klimaatverandering belangrijk. Evenals de noodzaak 
om grondstoffen opnieuw te gebruiken en duurzame energie op te wekken. Natuurlijk blijft beheer 
en onderhoud van alle sloten, vijvers, rivieren en kanalen gewoon doorgaan. Door naast 
investeringen scherp op de kosten te letten, blijft de tariefstijging beperkt. Zo gaat een gezin in 2018 
met een eigen woning gemiddeld €3,00 meer betalen (1,2%). Dit ligt iets onder het landelijk 
gemiddelde van 1,4%.  
 
Veilig wonen en werken 
Ruim 17 miljoen euro is bestemd voor het op orde houden en brengen van onze dijken. Bij de 
werkzaamheden worden de wensen van onze partners zoveel mogelijk meegenomen. Hierbij worden 
de inwoners nauw betrokken.  
 
Kwaliteit van de leefomgeving 
In 2018 wordt 34 miljoen geïnvesteerd in de kwaliteit van de leefomgeving. Het klimaat verandert. 
De negatieve gevolgen wil het bestuur zo veel mogelijk voorkomen. Samen met gemeenten starten 
er klimaatstresstesten en worden knelpunten voortkomend uit extreme regenbuien en hitte 
aangepakt.  
 
Circulair zijn en energieneutraal  
Het zuiveren van het afvalwater voor onze 1.1 miljoen inwoners gaat onverminderd voort. Bij het 
zuiveren wordt tevens gewerkt aan de verbetering van onze leefomgeving, onder meer door het 
halen van schaarse grondstoffen uit ons afvalwater. Herbruikbaarheid van materialen wordt 
gemaximaliseerd. In 2018 wil het bestuur nog meer energie opwekken door grootschalige aanleg van 
zonnepanelen 
 
Belastingtarieven 
Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de tarieven vast. GBLT is het belastingkantoor dat de belastingen 
heft en int in ons gebied. 
 

Omschrijving Gegevens 

Zuiverings- en verontreinigingsheffing € 51,46 per v.e. 

Ingezetenen € 53,22 per woonruimte 

Gebouwd 0,0218% van de WOZ-waarde 

natuurterreinen € 2,31 per ha 

Ongebouwd bemalen € 55,32 per ha 

Ongebouwd onbemalen € 36,88 per ha 

 

 



 

 

Wat betekent het voor mij als inwoner, als huiseigenaar, als grondeigenaar? 
Omrekening  tarieven naar woningen, grondeigenaren en terreinbeheerders  

(afgerond op hele bedragen) 

 
 
Gezin met koopwoning  
In 2018 betaalt een meerpersoonshuishouden met een woning met een WOZ-waarde van € 200.000  
3 euro meer: namelijk € 251,00 (was in 2017: € 248,00).  

Gezin met huurwoning 
In 2018 betaalt een meerpersoonshuishouden met een huurhuis 3 euro meer dan in 2017, namelijk € 
208,00 (was € 205,00).  

Alleenwonende met koopwoning 
In 2018 betaalt een alleenwonende met een woning met een WOZ-waarde van € 200.000, 2 euro 
meer: namelijk € 148 (was in 2017: € 146,00). 

Alleenwonende met huurwoning 
In 2018 betaalt een alleenwonende met een huurwoning 2 euro meer: namelijk € 105,00 (was in 
2017: € 103,00). 

Grondeigenaren in bemalen gebied 
Uitgaande van een gemiddeld agrarisch bedrijf in bemalen gebied met 40 hectaren landbouwgrond 
en opstallen ter waarde van € 400.000 stijgt de aanslag over 2018 met € 102  (van € 2.405 naar € 
2.507). De stijging komt met name voort uit het feit dat grondeigenaren in 2018 per hectare ruim € 2 
meer gaan betalen ten opzichte van 2017, namelijk € 55,32 (was € 52,84).  

Grondeigenaren in onbemalen gebied 
Uitgaande van een gemiddeld agrarisch bedrijf met 40 hectaren landbouwgrond en opstallen ter 
waarde van € 400.000 stijgt de aanslag over 2018 met € 69 (van € 1.701 naar 1.770). De stijging komt 
met name voort uit het feit dat grondeigenaren in 2018  per hectare € 1,65 meer gaan betalen dan in 
2017  te weten € 36.88 en dat was € 35,23. 

Terreinbeheerders 
In 2018 betaalt een terreinbeheerder 10 cent meer per hectare dan in 2017, namelijk € 2,31. Voor 
een natuurterreinbeheerder met 1.000 hectare natuur in beheer, betekent dit  een verhoging van de 
aanslag met € 100,00. 

 




