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1 Inleiding 
 
 
In opdracht van  heeft Hoste Milieutechniek BV een verkennend bodemon-
derzoek uitgevoerd op de locatie Draaistok ongenummerd te Boskoop. 
 
Aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek is de voorgenomen verkoop van de locatie en de 
toekomstige nieuwbouw van twee woningen. 
Doel van het onderzoek is het vaststellen van de algemene chemische kwaliteit van de bodem om te 
bepalen of de locatie geschikt is voor het beoogde gebruik. 
 
Het bodemonderzoek dient geschikt te zijn voor de aanvraag van een Omgevingsvergunning (activiteit 
bouw) voor de te realiseren woningen. 
 
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN-5740 (januari 2009).  
 
In hoofdstuk 2 van de rapportage is de uitgangssituatie beschreven. In dit hoofdstuk wordt een korte 
toelichting gegeven op het huidige en historische gebruik van de locatie. Op basis hiervan en de locatie-
inspectie is een hypothese geformuleerd met betrekking tot de t
bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie. 
In hoofdstuk 3 worden de uitgevoerde veldwerkzaamheden en chemische analyses beschreven. Tenslotte 
worden in hoofdstuk 4 de conclusies en aanbevelingen geformuleerd. 
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2 Uitgangssituatie 
 
2.1 Historisch en huidig gebruik locatie 
 
Locatiegegevens:  
Adres: Draaistok ongenummerd Boskoop  
Kadaster: Gemeente Boskoop, sectie A, 
 nummers 5467 en 5488 
Postcode: 2771 MW  
Gebruik: braakliggend 
Oppervlakte: ca. 700  
X-  104.990 
Y- dinaat: 454.666 
 
 

De onderzoekslocatie betreft een nog braakliggend terrein dat 
in het verleden onderdeel uitmaakte van een groter perceel 
(Torenpad 3) en in gebruik is geweest als kwekerij. 
Inmiddels is een deel van het toenmalige grotere perceel bebouwd met woningen.  
 
Op het gehele perceel zijn eerder bodemonderzoeken uitgevoerd:  

 
Hoste Milieutechniek BV, projectcode: 01086VEB d.d. 3 mei 2001; 
Verkennend bodemonderzoek Torenpad 3 Boskoop , 
Hoste Milieutechniek BV, 10111VEB, d.d. 31 mei 2010. 

 
Uit deze rapportages blijkt onder andere het volgende: 

 De grond en het grondwater zijn niet tot licht verontreinigd met de onderzochte parameters. 
 Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek is het uitvoeren van aanvullend nader 

bodemonderzoek en/of het treffen van sanerende maatregelen niet nodig. 
 ogde ontwikkelingen. 

 
Bij de gemeentelijke (milieu-)archieven (bron: Bodembalie Omgevingsdienst Midden-Holland, zie 
bijlage 6) is onder andere het volgende bekend: 

Naast bovengenoemde (meest relevante) bodemonderzoeken zijn in de directe omgeving meerdere 
bodemonderzoeken uitgevoerd (Enterij/Lafeberkavel, Torenpad 5 en Babsloot 3). 
Status: onverdacht / niet verontreinigd en voldoende onderzocht.  
Verder zijn op de locatie of in de directe omgeving geen Wbb-locatie(s), bedrijfsactiviteiten, 
ophogingen, slootdempingen en brandstoftanks bekend. 

Voor detailgegevens wordt verwezen naar bijlage 6. 
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Op historische kaarten uit 1899 en 1939 van de Topografische Dienst is de locatie onbebouwd. Op de 
kaart van 1950 is op het achterste deel van het gehele kwekerijperceel een sloot aangegeven. Vanaf 
tenminste 1950 is het voorste deel van het kwekerijperceel bebouwd. De huidige onderzoekslocatie is 
nooit bebouwd geweest. 
 
Tijdens de locatie-inspectie zijn geen bodembedreigende activiteiten waargenomen en zijn geen 
verzakkingen, ophogingen, verdachte plekken, verkleuringen en brandplekken aangetroffen. Op de bodem 
zijn geen direct zichtbare mogelijk asbesthoudende materialen aangetroffen. Er is geen beschoeiing 
aanwezig. 
De eerder aanwezige en op tekening aangegeven sloot is niet meer aangetroffen. 
 
 
 
2.2 Bodemopbouw en geohydrologie 
 
De informatie die hieronder volgt is grotendeels afgeleid uit de Grondwaterkaart van Nederland (Den 
Haag / Utrecht, 30 oost  31 west) van de afdeling Grondwater en Geo-Energie van TNO te Delft. 
 
De locatie is gelegen aan de rand van de  van de gemeente Boskoop. Het 
maaiveld in dit deel van de polder ligt op circa 1,8 meter minus NAP. Het polderpeil bedraagt circa 2,21 
meter minus NAP. 
 
In de directe omgeving wordt globaal de volgende bodemopbouw aangetroffen: 
* Eerste laag / deklaag: 
 

bodemmateriaal aangetroffen. Vanaf circa 4 m-mv wordt meer lemig bodemmateriaal aangetroffen 
met plaatselijk sterke zandige bijmengingen. 

* Tweede laag / eerste watervoerend pakket: 
 Het eerste watervoerend pakket begint op circa 11 meter minus NAP en heeft een laagdikte van circa 

20 meter. Deze laag bestaat overwegend uit middel grof tot uiterst grof zand. In de onderste meters 
van het eerste watervoerende pakket wordt een grindbijmenging aangetroffen.  

 Het eerste watervoerend pakket heeft een doorlaatvermogen (kD-waarde) van circa  800 m2/dag. 
* Derde laag / scheidende laag: 
 Onder het eerste watervoerende pakket wordt een scheidende laag aangetroffen met een dikte 

 
 
Tijdens het bodemonderzoek is het grondwater aangetroffen op een diepte van circa 0,6 m-mv. De 
stijghoogte in het eerste watervoerend pakket bedraagt circa 4,8 meter minus NAP.  
 
Op basis van de beperkte onderzoeksgegevens kan geen betrouwbare uitspraak worden gedaan over de 
horizontale grondwaterstromingsrichting op freatisch niveau. De grondwaterstromingsrichting in het 
eerste watervoerend pakket is globaal zuidzuidwestelijk gericht.  
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In de directe omgeving van de onderzoekslocatie vinden geen grootschalige grondwateronttrekkingen 
plaats. De locatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. 
 
 
2.3 Onderzoeksopzet 
 

 
In tabel 2.3.1 is de toegepaste onderzoeksopzet aangegeven. Deze is gebaseerd op de resultaten van het 
eerder onderzoek en de beschikbare historische gegevens. 
 
Tabel 2.3.1: onderzoeksopzet 

Deellocatie Boringen  
(m-mv) 

Peilbuizen 
(m-mv) 

Analyses grond  Analyses grondwater Strategie 

2 nieuwbouwlocaties 
(ca.700 m2) 

 
4 x 1,0 
1 x 2,0 

 
1 x 3,0 

 
2 x NEN+L/H 

 
1 x NEN 

 
ONV 

L=Lutum, H=Humus 
f 5.1) 

 

  
 

  
 
De aanwezigheid van de voormalige sloot is als aandachtspunt in het onderzoek meegenomen. De 
peilbuis is ter plaatse van de voormalige sloot geplaatst. 
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3 Verkennend bodemonderzoek 
 
 
3.1 Algemeen 
 
Het veldwerk is uitgevoerd op 29 februari 2016. In totaal zijn zes boringen verricht (boorpuntnummers 
1 t/m 6). Het grondwater is bemonsterd op 8 maart 2016. 
Voor de boorlocaties wordt verwezen naar bijlage 2. In tabel 3.1.1. is een overzicht van de uitgevoerde 
boringen opgenomen. 
 
Tabel 3.2.1: uitgevoerde boringen en peilbuizen 
 

Deellocatie Boringen  
(m-mv) 

Peilbuizen 
(m-mv) 

Nieuwbouwlocatie (7  3 t/m 6 (1,0-1,5) 
2 (2,0) 

1 (1,1-2,1)  

 
Ter plaatse van de voormalige sloot is peilbuis 1 geplaatst. 
Het grondwater is tijdens het plaatsen van de peilbuis aangetroffen op 0,6 m-mv. Het peilfilter is geplaatst 
van 1,1-2,1 m-mv.  
 
De boringen zijn met een Edelmanboor uitgevoerd. De opgeboorde grond is per bodemlaag of in trajecten 
van ten hoogste 0,5 meter bemonsterd. Zintuiglijk afwijkende bodemlagen zijn apart bemonsterd. De 
opgeboorde grond is lithologisch en zintuiglijk onderzocht.  
 

De veldwerkzaamheden, monstername en monsterbehandeling uitgevoerd conform de richtlijnen die 
zijn opgesteld in de BRL SIKB 2000. Hoste Milieutechniek is door de KIWA gecertificeerd voor het 

 Een overzicht 
van de betrokken medewerkers is opgenomen in bijlage 7. 
De grond- en grondwatermonsters zijn voor chemische analyse bij Eurofins-Analytico te Barneveld 
aangeboden en conform de AS3000 accreditatie onderzocht.  
 
Hoste Milieutechniek is als opdrachtnemer onafhankelijk van de opdrachtgever. Tussen beide bestaat 
geen relatie zoals bedoeld in paragraaf 3.1.7. van de BRL SIKB 2000. 
 
 
3.2 Waarnemingen / monstersamenstelling en analysepakketten 
 
Tijdens het verrichten van de boringen is gebleken dat de bovengrond meestal bestaat uit klei met vanaf 
circa 1,0 m-mv veen.  
 
Zintuiglijk zijn zwak tot matige slakkenbijmengingen (boringen 4 en 5) en zwak tot matige 
puinbijmengingen (boringen 1, 2, 4 en 5) aangetroffen in de bovengrond. De bodemopbouw ter plaatse 
van de voormalige sloot wijkt niet af van de bodemopbouw op de rest van het terrein. 
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Verder zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen in de bodemopbouw. 
Op de bodem en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen (mogelijk) asbesthoudende materialen 
aangetroffen. 
 
In tabel 3.2.1 zijn de meetgegevens van de watermonstername opgenomen. 
Hieruit blijkt dat de pH- en EC-waarden niet afwijken van de van nature voorkomende waarden.   
 
Tabel 3.2.1: metingen tijdens de watermonstername 

 
Bemonsteringsdatum: 

 Pb1 
8-3-2016 

  

Zuurgraad (pH)   6,17 
S/cm)   1.348 

Grondwaterstand (m-mv)   0,52 
Troebelheid gemeten in het veld (NTU)   15,05 
Goed doorlopend / niet belucht   * 
Slecht doorlopend / niet belucht   
Slecht doorlopend / wel belucht    

 

 
De grafische boorprofielen van de grondboringen zijn opgenomen in bijlage 3. 
De monstersamenstelling en de analysepakketten voor grond zijn weergegeven in tabel 3.2.2. 
 
Tabel 3.2.2: monstersamenstelling en analysepakketten 

Analyse- monster Boring- en potnummers Diepte 
(m-mv) 

Motivatie Analyses 

MM-01 1.1+2.1+4.1+4.2+5.1+5.2 0 - 0,8 
boven- /ondergrond,  

licht-matig puin/slakken 
NEN-grond + H/L 

MM-02 
 

2.1+3.1 
0  0,5 

bovengrond, 
geen bijmengingen 

NEN-grond + H/L 

Pb1 1 1,1  2,1 grondwater NEN-grondwater 
 

(1) voor de samenstelling van de NEN-pakketten wordt verwezen naar onderstaande tekst 
H/L organische stof- en lutumgehalte 

 
De standaard analyse-pakketten van de NEN-5740 volgens het Besluit Bodemkwaliteit zijn als volgt 
samengesteld: 
* Grond: 
 - zware metalen (barium, cadmium, koper, kobalt, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink); 
 - -7) 
 - minerale olie; 
 - polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-10VROM). 
* Grondwater: 
 - zware metalen (barium, cadmium, koper, kobalt, kwik, lood, molybdeen, nikkel zink); 
 - vluchtige aromatische (BTEXN) en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (CKW); 

- minerale olie.  
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3.3  Analyseresultaten 
 
De analyseresultaten van de onderzochte grond(meng)monsters en het grondwatermonster zijn weerge-
geven in de tabellen in bijlage 4. De analyseresultaten zijn als volgt getoetst: 

1. toetsing aan de Circulaire Bodemsanering van juli 2013; 
2. toetsing aan tabel 1 en 2 uit bijlage B, Regeling Bodemkwaliteit, december 2007. 

 
Om de mate van verontreiniging tekstueel weer te geven, wordt de volgende terminologie gehanteerd: 
* niet verontreinigd: concentratie lager dan of gelijk aan de streefwaarde; 
* licht verontreinigd: concentratie hoger dan de achtergrondwaarde maar lager dan de richtwaarde 

voor nader onderzoek; 
* matig verontreinigd: concentratie hoger of gelijk aan de richtwaarde voor nader onderzoek maar 

lager dan de interventiewaarde; 
* sterk verontreinigd: concentratie hoger dan of gelijk aan de interventiewaarde. 
 

In bijlage 8 is een toelichting gegeven over het Besluit Bodemkwaliteit en de kwalificatie van land- en 
waterbodems. Hierbij worden landbodems ingedeeld in de volgende kwaliteiten: 

schone bodem: concentratie lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde; 
wonen: concentraties lager dan de eis voor wonen; indeling in de kwaliteit wonen kan 

met enkele overschrijdingen van de eis voor wonen, mits niet de waarde 
achtergrondwaarde + wonen wordt overschreden en niet de eis voor industrie 
wordt overschreden; 

industrie:  
 

De analysecertificaten van het milieulaboratorium zijn opgenomen in bijlage 5. In tabel 3.3.1 is een 
samenvatting van de onderzoeksresultaten opgenomen. 
 
 
Tabel 3.3.1: samenvatting onderzoeksresultaten: 
 

Analyse- 
monster 

Boring(en) Diepte 
(m-mv) 

Zintuiglijke waarnemingen Overschrijdingen Indicatief 
Licht 

 
Matig 

 
Sterk 
(>I) 

BBK 

MM-01 
1.1+2.1+4.1+ 
4.2+5.1+5.2 0 - 0,8 

boven/ondergrond,  
licht-matig puin/slakken 

kwik, molybdeen, 
nikkel, lood, zink, 

PAK 
- - industrie 

MM-02 
2.1+3.1 

0  0,5 bovengrond 
kwik, molybdeen, 

lood 
- - wonen 

Pb1 1 1,1  2,1 grondwater barium - -  
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Circulaire bodemsanering: 
 

De zintuiglijk schone bovengrond zonder bodemvreemde bijmengingen is licht verontreinigd met 
kwik, molybdeen en lood. 
De grond met bodemvreemde bijmengingen is licht verontreinigd met kwik, molybdeen, nikkel, lood, 
zink en PAK. 
Het grondwater is licht verontreinigd met barium. 

 
Besluit Bodemkwaliteit: 
 

Toetsing van de analyseresultaten conform het Besluit bodemkwaliteit is bij een verkennend 
bodemonderzoek niet noodzakelijk. Deze toetsing geeft echter een indicatie van de eventuele 
hergebruiksmogelijkheden van vrijkomende en buiten de locatie toe te passen grond. 
Let op: dit onderzoek en deze indicatieve toetsing zijn niet bedoeld ter bepaling hergebruiksmogelijk 
van vrijkomende grondstromen. Indien van toepassing dient hiervoor aanvullend onderzoek te worden 
gedaan conform het Besluit bodemkwaliteit.  
 
Conform het BBK wordt mengmonster MM-01 indicatief gek industrie . 
Mengmonster MM-02 wordt indicatief . 
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4 Conclusies en aanbevelingen 
 
 
In opdracht van  heeft Hoste Milieutechniek BV een verkennend bodemon-
derzoek uitgevoerd op de locatie Draaistok ongenummerd te Boskoop. 
 
Aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek is de voorgenomen verkoop van de locatie en de 
toekomstige nieuwbouw van twee woningen. 
Doel van het onderzoek is het vaststellen van de algemene chemische kwaliteit van de bodem om te 
bepalen of de locatie geschikt is voor het beoogde gebruik. 
 
Het bodemonderzoek dient geschikt te zijn voor de aanvraag van een Omgevingsvergunning (activiteit 
bouw) voor de te realiseren woningen. 
 
Zintuiglijk zijn zwak tot matige slakken- en puinbijmengingen  aangetroffen in de bovengrond.  
Verder zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen in de bodemopbouw. Op de bodem en in het 
opgeboorde bodemmateriaal zijn geen (mogelijk) asbesthoudende materialen aangetroffen.  
De bodemopbouw ter plaatse van de voormalige sloot wijkt niet af van de bodemopbouw op de rest van 
het terrein. 
 
Uit het chemisch-analytisch onderzoek blijkt het volgende: 

De grond is niet tot slechts licht verontreinigd met de onderzochte parameters. 
Het grondwater is niet tot slechts licht verontreinigd met de onderzochte parameters. 

 

voorgenomen aan-/verkoop en beoogde ontwikkelingen van de locatie. 
 
Volledigheidshalve dient nog te worden opgemerkt dat dit bodemonderzoek, zoals ieder 
bodemonderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd. Binnen de beoordeelde bodem kunnen variaties in 
stofconcentraties voorkomen. 
 
        Hazerswoude-Dorp, 14 maart 2016 
 Hoste Milieutechniek BV 
 
 
 

opgesteld: 
 ing. S.H.L. Hoste
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Bijlage 1: Overzichtskaart  
 



Locatiekaart
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Bijlage 2: Situatietekening (schaal 1 : 500) 
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Bijlage 3: Grafische boorprofielen 



16071LOBboorstaten

projectnummer

16071LOB
blad

1/2
locatie

Draaistok (ong.) Boskoop
opdrachtgever

bureau

HMT

locatieadres

postcode / plaats

land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring 01 (210cm) datum: 29-02-2016

Boormeester: Peter Hoste

Maaiveld braak

60 cm

50

110cm

210cm

Klei, matig zandig, zwak grindig, matig
humeus. Grijs-bruin. Wortels zwak, Zand
laagjes.

Puin matig.Kz2g1h2

1

Klei, matig zandig, zwak grindig, matig
humeus. Grijs-bruin. Wortels zwak, Zand
laagjes.

Puin matig.Kz2g1h2
2

Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. --Zs1
3

Veen, sterk kleiig. Bruin. --Vk3

4

Mineraalarm veen. Bruin. --Vm

5

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 02 (190cm) datum: 29-02-2016

Boormeester: Peter Hoste

Maaiveld braak

60 cm

Klei, matig zandig, zwak grindig, matig
humeus. Grijs-zwart. Wortels zwak, Zand
laagjes.

--Kz2g1h2

1

Klei, matig zandig, zwak grindig, matig
humeus. Grijs-bruin. Puin matig.Kz2g1h2

2

Veen, sterk kleiig. Bruin. --Vk3

3

Mineraalarm veen. Bruin. --Vm

4

50cm

100cm

(1:50)

Boring 03 (100cm) datum: 29-02-2016

Boormeester: Peter Hoste

Maaiveld braak

60 cm

Klei, matig zandig, zwak grindig, matig
humeus. Grijs-bruin. Wortels zwak, Zand
laagjes.

--Kz2g1h2

1

Veen, sterk kleiig. Bruin. --Vk3

2



16071LOBboorstaten

projectnummer

16071LOB
blad

2/2
locatie

Draaistok (ong.) Boskoop
opdrachtgever

bureau

HMT

locatieadres

postcode / plaats

land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 04 (150cm) datum: 29-02-2016

Boormeester: Peter Hoste

Maaiveld braak

100 cm

Klei, matig zandig, zwak grindig, matig
humeus. Grijs-bruin. Wortels zwak, Zand
laagjes. waarschijnlijk opgebrachte grond.

Slakken matig.Kz2g1h2

1

Klei, matig zandig, zwak grindig, matig
humeus. Bruin. Puin zwak.Kz2g1h2

2

Veen, zwak kleiig. Bruin. --Vk1

3

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 05 (140cm) datum: 29-02-2016

Boormeester: Peter Hoste

Maaiveld braak

60 cm

Klei, matig zandig, zwak grindig, matig
humeus. Grijs-bruin. Wortels zwak, Zand
laagjes. waarschijnlijk opgebrachte grond.

Slakken zwak.Kz2g1h2

1

Klei, matig zandig, zwak grindig, matig
humeus. Grijs-bruin. Puin zwak.Kz2g1h2

2

Veen, sterk kleiig. Bruin. --Vk3

3

50cm

100cm

(1:50)

Boring 06 (100cm) datum: 29-02-2016

Boormeester: Peter Hoste

Maaiveld braak

60 cm

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. Wortels zwak,
Zand laagjes. Tempex zwak.Zs1

1

Zand, zwak siltig. Beige. Wortels zwak, Veen
brokjes. --Zs1

2
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Bijlage 4: Overschrijdingstabellen 
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Bijlage 5: Analysecertificaten 



16071LOB / kenmerk U16-0389 / 14 maart 2016  
Verkennend bodemonderzoek Draaistok ongenummerd Boskoop 
                                                                                                                                                                             

Bijlage 6: Historische gegevens  
 



Rapport van www.Bodembalie.nl
16071LOB - Draaistok (Torenpad) Boskoop 

Middelpunt: X 104990        Y 454666 meter

Legenda
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Bodemonderzoeken Brandstoftanks

Bedrijven Voormalige bedrijven

Geselecteerd perceel Slootdempingen
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1. Informatie over geselecteerd gebied

Locatiegegevens

Locatie "Enterij 1-45/2-70, Lafeberkavel I"

Potentieel

locatiegegevens2

Besluiten bij locatie

Onderzoeken bij locatie

Locatie Enterij 1-45/2-70, Lafeberkavel I

Locatiecode NZ049900078

Bevoegd gezag code ZH049909277

Potentieel bodembedreigende

activiteiten

01122/boomkwekerij

Vervolg actie i.h.k.v. WBB voldoende onderzocht

Status verontreiniging Onverdacht/Niet verontreinigd

Status beschikking

Geen gegevens beschikbaar

Naam Indicatief Onderzoek 1

Bodemonderzoek Indicatief onderzoek

Rapportnummer 03014ENB

Datum 13-03-2003

Adviesbureau Hoste Milieutechniek B.V.

Download rapport http://geodocs.odmh.nl/?guid=76C90279-7F2A-45AE-AD84-D2F9108776B2

Naam Verkennend Onderzoek 1

Bodemonderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Rapportnummer 89.1173/TL

Datum 11-07-1990

Adviesbureau Lexmond Milieu-Adviezen B.V.

Download rapport http://geodocs.odmh.nl/?guid=E78417DE-2EF3-4A7B-9F6C-273FEB186751
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Locatie "Torenpad Oost (Torenpad 3 en 5 en Babsloot 3)"

Potentieel

locatiegegevens2

Besluiten bij locatie

Onderzoeken bij locatie

Locatie Torenpad Oost (Torenpad 3 en 5 en Babsloot 3)

Locatiecode NZ049902037

Bevoegd gezag code ZH049910055

Potentieel bodembedreigende

activiteiten

011215/sierplanten- en sierstruikenkwekerij

Vervolg actie i.h.k.v. WBB voldoende onderzocht

Status verontreiniging Niet ernstig

Status beschikking

Geen gegevens beschikbaar

Naam Verkennend bodemonderzoek

Bodemonderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportnummer 15M1078

Datum 06-05-2015

Adviesbureau LievenseCSO Bunnik

Download rapport http://geodocs.odmh.nl/?guid=C74D634B-9745-4DD4-93F4-3A796085E076

Naam Aanvullend bodemonderzoek Torenpad 3 en 5

Bodemonderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportnummer 13126OMR

Datum 14-06-2013

Adviesbureau Hoste Milieutechniek B.V.

Download rapport http://geodocs.odmh.nl/?guid=CB9C96D4-DB80-478A-858E-C3B6ACF3EFBC

Naam Verkennend bodemonderzoek ikv de herontwikkeling Babsloot 3

Bodemonderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportnummer 13123OMB

Datum 14-06-2013

Adviesbureau Hoste Milieutechniek B.V.

Download rapport http://geodocs.odmh.nl/?guid=7067F264-A6C9-44E1-9D47-473E5500C15F
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Onderzoeken binnen gebied

Indicatief Onderzoek 1

Opmerkingen

Naam Aanvullend bodemonderzoek Torenpad 3

Bodemonderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportnummer 10265VEB

Datum 26-10-2010

Adviesbureau Hoste Milieutechniek B.V.

Download rapport http://geodocs.odmh.nl/?guid=6F18DB50-0D3F-41CB-BF49-B9E928F38C2A

Naam Verkennend onderzoek NEN 5740 1

Bodemonderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportnummer 10111VEB

Datum 31-05-2010

Adviesbureau Hoste Milieutechniek B.V.

Download rapport http://geodocs.odmh.nl/?guid=C9A8B9EE-9CEA-4523-8D1F-25FB4D4C6406

Naam Verkennend onderzoek NEN 5740 1

Bodemonderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportnummer 09192VEB

Datum 26-04-2010

Adviesbureau Hoste Milieutechniek B.V.

Download rapport http://geodocs.odmh.nl/?guid=4B599B5D-49DC-47F1-A642-E0201F1E982D

Locatie Enterij 1-45/2-70, Lafeberkavel I

Naam Indicatief Onderzoek 1

Bodemonderzoek Indicatief onderzoek

Onderzoeksbureau Hoste Milieutechniek B.V.

Rapportnummer 03014ENB

Rapportdatum 13-03-2003

Download rapport http://geodocs.odmh.nl/?guid=76C90279-7F2A-45AE-AD84-D2F9108776B2

Conclusie rapport Zintuigelijke waarnemingen:

Tot 0,1 m-mv: klinkerverharding.

Tussen 0,1 en 0,2 m-mv: matig siltig zand.
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Verkennend Onderzoek 1

Opmerkingen

Verkennend onderzoek NEN 5740 1

Tpv boring 2 wordt laag lava tussen 1,2 en 1,7 m-mv onderbroken door een laag

piepschuim.

Bovengrond:

Zandlaag onder klinkerverharding: geen verontreinigingen.

Ondergrond:

Niet onderzocht.

Grondwater:

Niet onderzocht.

Conclusie Milieudienst:

Niet aanwezig.

Locatie Enterij 1-45/2-70, Lafeberkavel I

Naam Verkennend Onderzoek 1

Bodemonderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Onderzoeksbureau Lexmond Milieu-Adviezen B.V.

Rapportnummer 89.1173/TL

Rapportdatum 11-07-1990

Download rapport http://geodocs.odmh.nl/?guid=E78417DE-2EF3-4A7B-9F6C-273FEB186751

Conclusie rapport Zintuigelijke waarnemingen:

De boven- en de ondergrond bestaan uit veen.

Bovengrond:

Blok II: Lood > A

Blok III: Lood > A

Ondergrond: Niet onderzocht verontreinigd

Grondwater: Niet verontreinigd

Conclusie Milieudienst:

Niet Aanwezig.

Locatie Torenpad Oost (Torenpad 3 en 5 en Babsloot 3)

Naam Verkennend onderzoek NEN 5740 1

Bodemonderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740
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Opmerkingen

Verkennend onderzoek NEN 5740 1

Opmerkingen

Voormalige bedrijfsactiviteiten

Onderzoeksbureau Hoste Milieutechniek B.V.

Rapportnummer 10111VEB

Rapportdatum 31-05-2010

Download rapport http://geodocs.odmh.nl/?guid=C9A8B9EE-9CEA-4523-8D1F-25FB4D4C6406

Conclusie rapport Zintuiglijke waarnemingen: Tijdens het veldwerk zijn zintuiglijk op het maaiveld stukjes

asbestverdacht materiaal waargenomen. Daarnaast zijn zintuiglijk zwakke

bijmengingen met baksteen of houtskool aangetroffen.

Uit chemische analyse blijkt dat in de boven- en ondergrond lichte verontreinigingen

met diverse zware metalen aanwezig zijn. In het grondwater zijn lichte

verontreinigingen met barium en dichloormethaan geconstateerd.

Conclusies Milieudienst: Ter plaatse van Torenpad 3 dient een vooronderzoek

uitgevoerd worden, conform de NEN 5707, naar de mogelijke asbestverontreiniging.

Daarnaast dienen kwaliteitsgegevens van de slootdemping overlegd te worden. Dit

kan middels de certificaten en afvoerbonnen (inclusief eventuele overige bijlagen) of

door het plaatsen van boringen ter plaatse van de slootdempingen.

Locatie Torenpad Oost (Torenpad 3 en 5 en Babsloot 3)

Naam Verkennend onderzoek NEN 5740 1

Bodemonderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Onderzoeksbureau Hoste Milieutechniek B.V.

Rapportnummer 09192VEB

Rapportdatum 26-04-2010

Download rapport http://geodocs.odmh.nl/?guid=4B599B5D-49DC-47F1-A642-E0201F1E982D

Conclusie rapport Zintuiglijke waarnemingen: Tijdens het veldwerk zijn zintuiglijk in de bodem

bijmengingen met houtskool en/of baksteen aangetroffen. Plaatselijk is een

verharding met repac aanwezig.

Uit chemische analyse blijkt dat in de boven- en ondergrond lichte verontreinigingen

met diverse zware metalen en PAK aanwezig zijn. In het grondwater zijn lichte

verontreinigingen met barium, xylenen en 1,2-dichloorethenen geconstateerd.

Conclusies Milieudienst: Er dienen kwaliteitsgegevens te worden overlegd met

betrekking tot de kwaliteit van de bodem ter plaatse van de slootdemping. Dit kan,

bijvoorbeeld door het overleggen van certificaten (en bijlagen) of door aanvullende

boringen te verrichten.
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Tanks

Huidige bedrijven

Valk Snijheesters B.V.

Slootdempingen

Grondwater beschermingsgebied

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Bedrijfs en/of Locatienaam Valk Snijheesters B.V.

Locatie Laag Boskoop 16 in Boskoop

Dossiernummer L-004055

Categorie 2

Milieu Wettelijk Kader Type B

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar
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Bodeminformatie (Nazca)

Middelpunt: X 104990        Y 454666

Buffer: 25 meter

Datum rapportage: 29-02-2016

Locatie Zorgmaatregel

Onderzoek Tank

Boorpunt Bedrijven

grond Adreslocatie

grondwater Slootdempingen

oppervlaktewater Kadaster/GBKN

Verontreinigingscontour Saneringscontour
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Topografie

Middelpunt: X 104990        Y 454666

Buffer: 25 meter

Datum rapportage: 29-02-2016

Kadaster/GBKN Geselecteerd gebied
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Bijlage 7: Certificaten betrokken personen 
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Boorwerk: 
29-02-2016  BRL2001 P.E. Hoste HMT certificaat K43672 
 
Grondwatermonstername: 
08-03-2016 BRL2002 P.E.  Hoste HMT certificaat K43672 
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Bijlage 8: Toelichting en normen Besluit Bodemkwaliteit 



  Besluit Bodemkwaliteit  
Hoste Milieutechniek BV

  1 januari 2014



  Besluit Bodemkwaliteit  
Hoste Milieutechniek BV

  1 januari 2014
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  Besluit Bodemkwaliteit  
Hoste Milieutechniek BV

  1 januari 2014



  Besluit Bodemkwaliteit  
Hoste Milieutechniek BV

  1 januari 2014
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Afdeling invullen 

Contactpersoon 

088 - 5450doorkiesnummer  

Email adres 

 

Postbus 45 

2800 AA Gouda 

088 - 5450000 

www.odmh.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSLAG 
 

Aanwezig De heer  (melder, eigenaar Draaistok 50 Boskoop, kadastraal BKP00, 

A, 5714) 

 De heer  (toezichthouder bodem ODMH) 

 Mevrouw  (teamleider bodem ODMH) 

CC  Mevrouw  (afdelingshoofd afdeling Expertise) 

Afwezig -/- 

Onderwerp Melding en verzoek tot handhaving: “Grote delen puin en asbestverdacht materiaal 

in aangebrachte grond aangetroffen” 

Datum 4 juli 2017 

Bijlage(n) 1/1 

 

Aanleiding voor het gesprek: 

Aanleiding voor het gesprek was een melding: “Grote delen puin en asbestverdacht materiaal in 

aangebrachte grond aangetroffen”, en het verzoek tot handhaving op het illegaal toepassen van 

verontreinigde grond. Melding en verzoek tot handhaving zijn (per email) ingediend door de heer  

. 

Doel van het gesprek: 

Het door de heer  laten toelichten van zijn melding en motivatie voor zijn verzoek tot 

handhaving.  

 

Inhoudelijk: 

De heer  meldt dat er grond met puin en asbest op de locatie, waar zijn perceel deel van 

uitmaakt, is opgebracht. De heer  heeft aan zijn email van 24 juni 2017, gericht aan 

collega’s van de gemeente Alphen aan den Rijn en de heer  van de ODMH, foto’s 

toegevoegd, die volgens de heer  het bewijs leveren dat er grond is aangevoerd. Hij meldt 

verder dat er bij de buurman (Draaistok 48) een stukje asbesthoudende vlakke plaat van circa 10 – 15 

cm groot is aangetroffen. Dit stukje asbesthoudende vlakke plaat is volgens de heer  door 

een laboratorium onderzocht en zou 10 – 35 % chrysotiel bevatten.  

 

De heer  gaat eerst in op het aangetroffen stukje asbest en vraagt naar het analysecertificaat. 

De heer  legt uit dat op de locatie in het verleden asbestverdachte plaatjes zijn aangetroffen 

maar dat uit voorgaande bodemonderzoeken blijkt dat het hier om niet asbesthoudende plaatjes gaat 

die waarschijnlijk afkomstig zijn van oeverbeschoeiing. Vermoedelijk betreft het plaatjes van Eterniet 

“New technology”. 

http://www.odmh.nl/
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De heer  sluit niet uit dat er op de locatie asbesthoudend materiaal ligt. Op basis van de 

resultaten van de op de locatie uitgevoerde bodemonderzoeken (periode 2010 tot 2016) concludeert 

de heer  echter dat het niet aannemelijk is dat er een hoeveelheid asbesthoudend materiaal 

op de locatie aanwezig is die de norm van 100 mg/kg gewogen overschrijdt.  

 

Op de locatie zijn verschillende bouwstoffen aangevoerd. Onder andere zand ten behoeve van 

voorbelasting en gebroken puin ten behoeve van bouwwegen. Het is bij de ODMH niet bekend dat er 

(klei)grond van buiten de locatie is aangevoerd. 

 

De samenstelling van de bodem en de grond die door de heer  wordt omschreven komt 

overeen met hetgeen in de voorgaande bodemonderzoeken wordt weergegeven. De bovengrond 

bestaat uit zandige klei met bijmengingen zoals puin en schelpen. 

 

Op grond van de voorgaande bodemonderzoeken, eigen waarneming (locatiebezoek van 7 juni 2017), 

de verklaring van projectontwikkelaar “Van Omme & De Groot en de omschrijving van de grond van 

de heer , concludeert de heer  dat het niet waarschijnlijk is dat er (klei)grond van 

buiten de locatie is aangevoerd.  

 

Afspraken: 

 De heer  stuurt per email het asbestcertificaat op naar de heer ; 

 De heer  overlegt met zijn buren en maakt een afspraak met de heer  voor 

een tweede locatiebezoek. Het locatiebezoek dient in verband met de vakantie van de heer 

 voor 14 juli 2017 plaats te vinden. 

 

Bijlage: email 24 juni 2017 van de heer . 



Alle foto´s toepassing
















