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Gemeente Woerden 
T.a.v. de heer J. Hijzelendoorn (ODRU) 
Blekerijlaan 14 
3447 GR Woerden 
 
 
Kamerik, 18 oktober 2017 
 
project: 27662, Clausstraat 22 te Zegveld 
betreft: resultaten indicatief chemisch onderzoek verhardingslaag (BIMS) 
 
 
Geachte heer Hijzelendoorn, 
 
Bijgaand treft u als aanvulling op het bodemonderzoek dat recentelijk is uitgevoerd ter plaatse van 
bovengenoemde locatie de resultaten aan van het indicatief chemisch onderzoek verhardingslaag 
(BIMS). 
 
Ter plaatse van Clausstraat 22 te Zegveld is recentelijk een bodemonderzoek uitgevoerd (project 27662, 
d.d. 27-9-2017). Tijdens dit onderzoek is ter plaatse van het voormalige schoolplein een lichte 
verhardingssoort aangetroffen. Dit materiaal hebben wij laten beoordelen door een aannemer. Deze gaf 
aan dat het BIMS betreft. BIMS is een loskorrelig poreus en licht materiaal van vulkanische oorsprong 
(opgemengd met piepschuim). Het betreft derhalve geen asbestverdacht materiaal. 
 
Tijdens het veldwerk (d.d. 15-8-2017) van bovengenoemd onderzoek is ter plaatse van de boringen 01, 
02, 03 en 05 BIMS aangetroffen. Van de aangetroffen BIMS is in het veld een mengmonster 
samengesteld Dit mengmonster (P1) is geanalyseerd op het NEN-pakket en uitloging middels de 
cascadeproef (15 metalen en 4 anionen). Het analysecertificaat is bijgevoegd.  
 
Door de aanwezigheid van piepschuim kon het droge stof gehalte niet bepaald worden. Hierdoor kunnen 
de gemeten gehalten niet worden terug gerekend naar het droge stof gehalte. Tevens kan hierdoor niet 
getoetst worden aan Botova. Opgemerkt dient te worden dat het vermelde droge stof gehalte op het 
certificaat is een aanname die is gedaan door het laboratorium.  
 
De resultaten zijn indicatief getoetst aan de Maximale samenstellingswaarde en Maximale 
emissiewaarden anorganische parameters uit bijlage A (tabel 1 en 2) in de regeling bodemkwaliteit. 
Deze toetsing is te vinden op internet via de site:  http://wetten.overheid.nl/BWBR0023085/2017-02-
01#BijlageA.   
 
Uit de toetsing blijkt dat de samenstellings- en emmisiewaarden voldoen aan een NV bouwstof. 
 
De standaard toetsingstabellen 1 en 2 (verkregen via internet) en het analysecertificaat zijn opgenomen 
in de bijlagen. 
 
 
  



 
 

 
 

Hergebruik 
Ondanks dat de droge stof niet bepaald kan worden geeft het resultaat ons inziens een beeld van de te 
verwachten kwaliteit. 
 
De milieuhygiënische kwaliteit voldoet indicatief aan de eisen die gelden voor een NV bouwstof. 
 
Voor het transport naar een hergebruikslocatie zijn begeleidingsbrieven benodigd, zonder 
afvalstroomnummer.   
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet,  
Grondslag BV 
i.o. 

 
 
Rob Okkers 
Behandeld door Yvonne Haarhuis 
 
 
bijlagen: 

- Standaard toetsingstabellen internet 
- Analysecertificaat 

 
 



                         
 
                    
 

BIJLAGE I 

 
 



Tabel 1. Maximale emissiewaarden anorganische parameters 

Parameter 

Vormgegeven 

(E64d in mg/m2) 

Niet-vormgegeven

(mg/kg d.s.) 

IBC-bouwstoffen

(mg/kg d.s.) 

antimoon (Sb) 8,7 0,32 0,7 

arseen (As) 260 0,9 2 

barium (Ba) 1.500 22 100 

cadmium (Cd) 3,8 0,04 0,06 

chroom (Cr) 120 0,63 7 

kobalt (Co) 60 0,54 2,4 

koper (Cu) 98 0,9 10 

kwik (Hg) 1,4 0,02 0,08 

lood (Pb) 400 2,3 8,3 

molybdeen (Mo) 144 1 15 

nikkel (Ni) 81 0,44 2,1 

seleen (Se) 4,8 0,15 3 

tin (Sn) 50 0,4 2,3 

vanadium (V) 3201 1,81 20 

zink (Zn) 800 4,5 14 

bromide (Br) 6702 202 34 

chloride (Cl) 110.0002 6161, 2 8.800 

fluoride (F) 2.5002 552 1.500 

sulfaat (SO4) 165.0002 2.4302 20.000 



1 In afwijking van de in tabel 1 opgenomen maximale emissiewaarden geldt bij toepassing van bouwstoffen in grote 

oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in bijlage O bij deze regeling een maximale waarde voor vanadium van 460 mg/m2 

(vormgegeven) en 4,6 mg/kg droge stof (niet-vormgegeven), en voor chloride van 1070 mg/kg droge stof (niet-vormgegeven). 

2 In afwijking van de in tabel 1 opgenomen maximale emissiewaarden, gelden bij de toepassing van bouwstoffen op plaatsen waar 

een direct contact (mogelijk) is met zeewater of brak water met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5.000 mg/l: a) geen 

maximale emissiewaarden voor chloride en bromide, en b) de in de tabel opgenomen maximale emissiewaarden voor fluoride en 

sulfaat vermenigvuldigd met een factor 4. 

 

Tabel 2. Maximale samenstellingswaarden organische parameters 

Parameter 

maximale waarde

(mg/kg d.s.) 

Aromatische stoffen   

benzeen 11 

ethylbenzeen 1,251 

tolueen 1,251 

xylenen (som) 1,251, 7 

fenol 1,252 

    

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)   

naftaleen 53 

fenantreen 203 

antraceen 103 

fluoranteen 353 

chryseen 103 

benzo(a)antraceen 403 



Tabel 2. Maximale samenstellingswaarden organische parameters 

Parameter 

maximale waarde

(mg/kg d.s.) 

benzo(a)pyreen 103 

benzo(k)fluoranteen 403 

indeno (1,2,3cd) pyreen 403 

benzo(ghi)peryleen 403 

PAK’s (som) 504, 7 

    

Overige parameters   

PCB’s (som) 0,57 

minerale olie 5005 

asbest 1006 

1 deze maximale samenstellingswaarden gelden niet voor polymeerbeton voor een periode als opgenomen in artikel 5.1.8, tweede lid, 

of voor bitumenproducten*1. 

2 voor vormzand geldt een maximale waarde van 3,75 mg/kg droge stof. 

3 deze maximale samenstellingswaarden gelden niet voor voor bitumenproducten*1, asfaltproducten*2 en granulaten*3. 

4. voor bitumenproducten*1 en asfaltproducten*2 geldt een maximale samenstellingswaarde van 75 mg/kg d.s. voor PAK’s (som). 

5 deze maximale samenstellingswaarde geldt niet voor rubberproducten*1, toegepast op of onder kunstgrasvelden, 

bitumenproducten*2 en asfaltproducten*3. Voor granulaten*4 en vormzand geldt een maximale waarde van 1.000 mg/kg droge stof. 

 *1 onder rubberproducten wordt verstaan: rubbergranulaat van personen- en be-drijfsautobanden (SBR-rubber), rubbergranulaat 

op basis van thermoplastisch-elastomeren (TPE) en rubbergranulaat op basis van elastomeren (EPDM) en functionele mengsels 

met rubbergranulaat; 

 *2 onder bitumenproducten wordt verstaan: bitumen dakbedekkings- en afdich-tingsmaterialen, vormgegeven bouwstoffen met 

een bitumen coating, en secundair bitumengranulaat dat zodanig is toegepast dat in de eindtoepassing een functionele 

constructie van samenhangend bitumengranulaat ontstaat; 



 *3 onder asfaltproducten wordt verstaan: asfalt, asfaltbeton, asfaltgranulaat en ci-vieltechnisch functionele mengsels met 

asfaltgranulaat; 

 *4 onder granulaten wordt verstaan: menggranulaat, hydraulisch menggranulaat, betongranulaat, metselwerkgranulaat 

brekerzeefzand en recyclingbrekerzand. 

6 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest). Deze eis bedraagt 0 mg/kg d.s. indien niet is 

voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest. 

7 de definitie van de somparameters wordt gegeven in bijlage N. 

*1 onder bitumenproducten wordt verstaan: bitumen dakbedekkings- en afdichtingsmaterialen, vormgegeven bouwstoffen met een 

bitumen coating, en secundair bitumengranulaat dat zodanig is toegepast dat in de eindtoepassing een functionele constructie van 

samenhangend bitumengranulaat ontstaat. 

*2 onder asfaltproducten wordt verstaan: asfalt, asfaltbeton, asfaltgranulaat en civieltechnisch functionele mengsels met 

asfaltgranulaat. 

*3 onder granulaten wordt verstaan: menggranulaat, hydraulisch menggranulaat, betongranulaat, metselwerkgranulaat brekerzeefzand 

en recyclingbrekerzand. 

 

 



                         
 
                    
 

BIJLAGE II 

 
 



Grondslag Kamerik
T.a.v. mevrouw Y. Haarhuis
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 27662 Clausstraat 22
Ons kenmerk : Project 706098
Validatieref. : 706098_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : QMJL-VJLT-TPHB-CYYG
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men)

Amsterdam, 10 oktober 2017

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Algemeen onderzoek - fysisch
droge stof % 72,2

Anorganische parameters - metalen
barium (Ba) mg/kg 360
cadmium (Cd) mg/kg < 0,3
kobalt (Co) mg/kg 3
koper (Cu) mg/kg < 5
kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg < 0,05
lood (Pb) mg/kg < 9
molybdeen (Mo) mg/kg < 1
nikkel (Ni) mg/kg < 3
zink (Zn) mg/kg 13

Metalen - uitloog onderzoek:
antimoon (Sb) mg/kg ds < 0,009
arseen (As) mg/kg ds < 0,2
barium (Ba) mg/kg ds 2,6
cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,007
chroom (Cr) mg/kg ds < 0,1
kobalt (Co) mg/kg ds < 0,07
koper (Cu) mg/kg ds < 0,1
kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,005
lood (Pb) mg/kg ds < 0,3
molybdeen (Mo) mg/kg ds < 0,05
nikkel (Ni) mg/kg ds < 0,2
seleen (Se) mg/kg ds 0,036
tin (Sn) mg/kg ds < 0,02
vanadium (V) mg/kg ds < 0,3
zink (Zn) mg/kg ds < 0,7

Anorganische parameters - overig
Uitloogonderzoek:

bromide mg/kg ds < 0,8
chloride mg/kg ds < 100
fluoride mg/kg ds 2,8
sulfaat mg/kg ds < 300

Organische parameters - aromatisch
som PAK (10) mg/kg 0,35

Tabel 1 van 4

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

Project code : 706098
Project omschrijving : 27662 Clausstraat 22
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
5516403 = P1: 01(0-55)+02(0-60)+03(22-80)+05(20-80)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/08/2017
Ontvangstdatum opdracht : 03/10/2017
Startdatum : 05/10/2017
Monstercode : 5516403
Matrix : Product

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: QMJL-VJLT-TPHB-CYYG Ref.: 706098_certificaat_v1



Polycyclische koolwaterstoffen:
naftaleen mg/kg < 0,05
acenaftyleen mg/kg < 0,05
acenafteen mg/kg < 0,05
fluoreen mg/kg < 0,05
fenantreen mg/kg < 0,05
anthraceen mg/kg < 0,05
fluoranteen mg/kg < 0,05
pyreen mg/kg < 0,05
benzo(a)antraceen mg/kg < 0,05
chryseen mg/kg < 0,05
benzo(b)fluoranteen mg/kg < 0,05
benzo(k)fluoranteen mg/kg < 0,05
benzo(a)pyreen mg/kg < 0,05
dibenz(a,h)anthraceen mg/kg < 0,05
benzo(ghi)peryleen mg/kg < 0,05
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg < 0,05

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:

PCB -28 mg/kg < 0,01
PCB -52 mg/kg < 0,01
PCB -101 mg/kg < 0,01
PCB -118 mg/kg < 0,01
PCB -138 mg/kg < 0,01
PCB -153 mg/kg < 0,01
PCB -180 mg/kg < 0,01
som PCBs (7) mg/kg 0,05

Tabel 2 van 4

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

Project code : 706098
Project omschrijving : 27662 Clausstraat 22
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
5516403 = P1: 01(0-55)+02(0-60)+03(22-80)+05(20-80)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/08/2017
Ontvangstdatum opdracht : 03/10/2017
Startdatum : 05/10/2017
Monstercode : 5516403
Matrix : Product

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: QMJL-VJLT-TPHB-CYYG Ref.: 706098_certificaat_v1



Uitloogonderzoek
Uitloogonderzoek algemeen:

l/s verhouding 10,0
Uitloogonderzoek cascadeproef:

cascade 1e trap BRBS uitgevoerd

Tabel 3 van 4

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

Project code : 706098
Project omschrijving : 27662 Clausstraat 22
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
5516403 = P1: 01(0-55)+02(0-60)+03(22-80)+05(20-80)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/08/2017
Ontvangstdatum opdracht : 03/10/2017
Startdatum : 05/10/2017
Monstercode : 5516403
Matrix : Product

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: QMJL-VJLT-TPHB-CYYG Ref.: 706098_certificaat_v1



Bijzonder onderzoek volgens onderzoeksplan
Organische parameters - niet aromatisch:

minerale olie mg/kg 59

Tabel 4 van 4

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

Project code : 706098
Project omschrijving : 27662 Clausstraat 22
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
5516403 = P1: 01(0-55)+02(0-60)+03(22-80)+05(20-80)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/08/2017
Ontvangstdatum opdracht : 03/10/2017
Startdatum : 05/10/2017
Monstercode : 5516403
Matrix : Product

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: QMJL-VJLT-TPHB-CYYG Ref.: 706098_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5516403
Project omschrijving : 27662 Clausstraat 22
Uw referentie : P1: 01(0-55)+02(0-60)+03(22-80)+05(20-80)
Methode : minerale olie

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 41 %
2) fractie C19 - C29 41 %
3) fractie C29 - C35 15 %
4) fractie C35 -< C40 4 %

minerale olie gehalte: 59 mg/kg

Oliechromatogram 1 van 1

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

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: QMJL-VJLT-TPHB-CYYG Ref.: 706098_certificaat_v1




