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1 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Zutphen heeft Tauw een grondwateronderzoek uitgevoerd in 
Eefde-West. 
 
De aanleiding voor de vraag naar grondwaterbemonstering met aandacht voor arseen, is de 
onrust in Eefde-West over het aantal kankergevallen in de omgeving. De GGD doet nu onderzoek 
en is specifiek geïnteresseerd in het voorkomen van arseen omdat het met verschillende vormen 
van kanker wordt geassocieerd.  
 
De gemeente Zutphen heeft aan Tauw gevraagd om onderzoek te doen naar het ondiepe 
grondwater in de omgeving van de voormalige demping aan de Mettrayweg in Eefde, waarbij de 
nadruk op arseen ligt. De onderzoekslocatie betreft het gebied tussen de voormalige demping aan 
de Mettrayweg en de grondwateronttrekkingen aan de Valkeweg 1 en Meijerinkstraat 32 in Eefde. 
Arseen in het grondwater kan het gevolg zijn van contact tussen stortmateriaal en het grondwater 
maar ook van nature voorkomen als gevolg van het opkwellen van diep grondwater. 
 
Het onderzoek bestaat uit een vooronderzoek waarbij de bekende voorinformatie wordt 
vastgelegd en uit een veldonderzoek waarbij zowel het grondwater ter plaatse van de demping als 
het door particulieren onttrokken grondwater wordt onderzocht. Aan de hand van de resultaten zal 
de GGD een inschatting maken of de gemeten concentraties tot risico’s leiden. De 
risicobeoordeling maakt geen onderdeel uit van deze rapportage. 

2 Vooronderzoek 

Voorafgaand aan het grondwateronderzoek is de relevante bekende informatie in beeld 
gebracht. Uitgegaan is van de door de gemeente Zutphen aangeleverde onderzoeken. Een 
overzicht van de uitgevoerde onderzoeken en de uitkomsten van deze onderzoeken is 
opgenomen in bijlage 8. In dit hoofdstuk wordt de bekende voorinformatie besproken en 
wordt een interpretatie gegeven van de verzamelde voorinformatie. Het vooronderzoek is 
uitgevoerd conform de Nederlandse standaardrichtlijn voor vooronderzoek de NEN 57251. 
 
2.1 Algemeen 
In deze paragraaf is de algemene informatie van de onderzoekslocatie behandeld. Een kaart met 
de regionale ligging van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 1. In tabel 2.1 zijn de 
algemene gegevens van de onderzoekslocatie opgenomen. In deze tabel wordt nader ingegaan 
op de ligging van het onderzoeksgebied en het huidige en toekomstige gebruik.  
 

                                                        
1 NEN 5725: Bodem – Strategie bij het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, oktober 2017 
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Tabel 2.1 Algemene gegevens onderzoekslocatie 
  

Adres Eefde-West 

RD-coördinaten (X/Y) X: 211.531, Y: 464.165 

Oppervlakte voormalige demping 1 ha 

Verharding Onverhard 

Bebouwing Onbebouwd 

Voormalig gebruik Demping en landbouw 

Huidig gebruik Landbouw 

Toekomstig gebruik Landbouw 

Gebruik conform circulaire bodemsanering Landbouw 

 
2.2 Toetsingskader Wet bodembescherming 
De onderzoeksresultaten zoals beschreven in deze rapportage zijn getoetst aan het normenkader 
van de Wet bodembescherming. Deze normen volgen uit de Circulaire bodemsanering 2013. Het 
toetsingskader wordt hieronder nader toegelicht. 
• Streefwaarde: Waarde waarbij of waaronder sprake is van een goede milieukwaliteit en 

verwaarloosbare risico's voor mens en ecosysteem 
• Tussenwaarde: Waarde waarbij niet direct risico’s optreden maar deze ook niet uit te sluiten 

zijn. Deze waarde betreft een trigger voor het uitvoeren van nader onderzoek 
• Interventiewaarde: Waarde waarbij mogelijk sprake is van risico’s. Wanneer deze waarde 

wordt overschreden dient nader onderzoek te worden uitgevoerd of nader te worden 
ingezoomd op de eventuele risico’s 

 
2.3 Bodemkwaliteitskaart (Bron: Nota Bodembeheer Regio Stedendriehoek) 
De eerste indruk van de regionale bodemkwaliteit kan worden afgeleid aan de hand van de 
bodemkwaliteitskaart. Deze kaart wordt door gemeenten opgesteld om het grondverzet binnen de 
gemeente op een verantwoorde wijze te organiseren. In de bodemkwaliteitskaart wordt gebruik 
gemaakt van percentielwaarden. Standaard wordt uit gegaan van de 80-percentielwaarde, dit 
betekent dat in 80 % van de grondmonsters het gemeten gehalte lager ligt. Uit de 
bodemkwaliteitskaart blijkt dat: 
• In het gebied rondom de onderzoekslocatie de P80-waarde voor arseen in grond bepaald is 

op 10,5 mg/kg d.s., deze waarde ligt ver onder de waarde dat er risico’s ontstaan, in dit geval 
ook onder de streefwaarde ofwel de norm voor een goede milieukwaliteit) 

• De maatgevende parameter in dit gebied is kwik, deze parameter heeft een P80 van  
0,20 mg/kg d.s., dit gehalte ligt boven de streefwaarde maar wel onder de waarde dat 
aanvullende onderzoek nodig is naar de risico’s 

• Op basis van de bodemkwaliteitskaart wordt geconcludeerd dat de kwaliteit van de grond op 
basis van de P80 voldoet aan de klasse Wonen, dit betekent dat de grond geschikt is voor de 
functie wonen 
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2.4 Demping Mettrayweg 
In deze paragraaf is een samenvatting opgenomen van de bekende informatie van de voormalige 
demping aan de Mettrayweg nabij nummer 18. In figuur 2.1 is de ligging van de voormalige 
demping weergegeven. De locatie is in de periode van 1940-1968 gebruikt voor het storten van 
voornamelijk huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval. 
 

 
Figuur 2.1 Ligging voormalige demping 

 
De demping is begin jaren ’00 uitgebreid in opdracht van de provincie Gelderland onderzocht. De 
demping wordt door de provincie beschouwd als geval van ernstige bodemverontreiniging. Een 
geval van ernstige bodemverontreiniging is een term uit de Wet bodembescherming. Dit betekent 
dat de verontreiniging een omvang en mate heeft die mogelijk tot risico’s kan leiden. Op basis van 
de uitgevoerde onderzoeken zijn deze risico’s door de provincie uitgesloten. Wel blijkt uit deze 
onderzoeken dat zware metalen waaronder arseen verhoogd voorkomen in het grondwater.  
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De demping is afgedekt met een afdeklaag. De afdeklaag is in 2003 onderzocht, uit het onderzoek 
blijkt dat de afdeklaag een dikte heeft van circa 50 cm. De afdeklaag is zintuiglijk niet 
verontreinigd. Uit analyses van de afdeklaag blijkt dat in een mengmonster arseen in een gehalte 
van 6,1 mg/kg d.s. gemeten is, dit gehalte is dusdanig laag (onder de streefwaarde) dat de 
afdeklaag geen risico’s veroorzaakt voor de omgeving. Daarnaast zijn in de afdeklaag 
streefwaarde-overschrijdingen aan koper, lood, zink, PAK en minerale olie gemeten.  
 
In 2000, 2001 en 2003 is het grondwater ter plaatse van enkele peilbuizen bemonsterd die in en 
rondom de demping staan. Figuur 2.2 geeft een overzicht van de gemeten concentraties zware 
metalen in het grondwater. In het grondwater aan de zuidkant van de demping is arseen in een 
concentratie boven de interventiewaarde gemeten. In het grondwater ter plaatse van de andere 
peilbuizen werd arseen niet boven de detectielimiet gemeten, de concentratie arseen in het 
grondwater lag dus zo laag dat deze niet te meten is. Daarnaast is in het grondwater ter plaatse 
van de demping kwik plaatselijk boven de tussen- en interventiewaarde gemeten. Enkele overige 
zware metalen, aromaten en chloorkoolwaterstoffen zijn eveneens boven de streefwaarde 
gemeten.  
 
Tijdens het grondwateronderzoek zijn ook twee peilbuizen ten noordoosten van de voormalige 
demping onderzocht. In het grondwater ter plaatse van peilbuis O1y is een concentratie nikkel 
boven de interventiewaarde gemeten, daarnaast is kwik boven de tussenwaarde gemeten. Ook in 
het grondwater ter plaatse van peilbuis O1x is kwik boven de tussenwaarde gemeten. Het is niet 
bekend of de verhoogde concentratie veroorzaakt is door de voormalige demping. 
 



 

 8/16  

 

 
 

Kenmerk R001-1270145MDX-V04-rlk-NL 

  

 
Figuur 2.2 Verontreinigingssituatie met zware metalen in het grondwater 

 
2.5  Particulier onttrekkingen 
Uit een overleg met de GGD en de gemeente Zutphen, d.d. 1 april 2019, is naar voren gekomen 
dat in de omgeving van de voormalige demping op meerdere plaatsen grondwater wordt 
onttrokken voor gebruik als drinkwater/veedrenking en voor het besproeien van de moestuin. Door 
de gemeente Zutphen zijn twee adressen aangeleverd waar een onderzoek naar de kwaliteit van 
het opgepompte grondwater wordt uitgevoerd.  
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Aan de Valkeweg 1, circa 725 meter ten noorden van de demping, is een melkveebedrijf 
gevestigd, hier wordt op een diepte van 30 m -mv en een diepte van 50 m -mv grondwater 
onttrokken dat gebruik wordt voor veedrenking.  
 
Aan de Meijerinkstraat 32, circa 200 meter ten noorden van de demping, staat een 
onttrekkingsfilter. Hier wordt op een diepte van circa 18 m -mv grondwater onttrokken, het 
grondwater wordt gebruikt voor de besproeiing van de moestuin. 
 
2.6 Resultaten grondwaterkwaliteit omgeving 
In de omgeving van de demping zijn in het kader van recente herontwikkelingen meerdere 
bodemonderzoeken uitgevoerd waarbij ook het grondwater is onderzocht. Uit de onderzoeken 
blijkt dat in het grondwater in de omgeving slechts streefwaarde overschrijdingen aan zware 
metalen zijn gemeten.  
 
In het grondwater van drie peilbuizen in de buurt van de N348 is na 2009 eenmalig de 
concentratie arseen geanalyseerd. In het grondwater van alle drie de peilbuizen is de concentratie 
van arseen niet boven de detectielimiet gemeten. Na 2009 is arseen niet meer bepaald omdat 
geen onderdeel meer uitmaakt van het standaardpakket dat wordt gebruikt voor het analyseren 
van grondwater. De betreffende onderzoeken in de omgeving zijn gedateerd na 2009. 
 
In het grondwater in de omgeving is op enkele plaatsen een streefwaarde overschrijding voor 
barium, koper, nikkel en naftaleen gemeten. In figuur 2.3 zijn de peilbuizen in de omgeving op 
kaart aangegeven. In tabel 2.2 zijn de streefwaarde overschrijdingen per peilbuis gegeven.  
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Figuur 2.3 Overzicht ligging peilbuizen in de omgeving van de voormalige demping 

 
Tabel 2.2 Overzicht van peilbuizen waarvoor een streefwaarde-overschrijding is vastgesteld  

Jaar onderzoek Peilbuisnummer Streefwaarde-overschrijding 

2009 1 (3,6-4,6) Barium (150 µg/l) 

2009 9 (3,7-4,7) Barium (92 µg/l) 

2009 16 (3,3-4,3) Barium (180 µg/l) 

2009 23 (2,0-3,0) Barium (61 µg/l) 

2009 26 (1,5-2,5) Barium (160 µg/l) 

2009 29 (2,3-3,3) Barium (94 µg/l) 

2009 37 (1,9-2,9) Barium (61 µg/l), koper (23 µg/l), nikkel (23 µg/l) 

2009 40 (1,7-2,7) Nikkel (25 µg/l) 

2009 52 (1,7-2,7) Barium (77 µg/l), koper (16 µg/l), nikkel (25 µg/l) 

2009 54 (1,5-2,5) Barium (72 µg/l) 

2009 58 (1,8-2,8) Nikkel (24 µg/l) 

2009 93 (1,7-2,7) Barium (100 µg/l), naftaleen (0,085 µg/l) 

2010 1001 (2,0-3,0) Barium (68 µg/l) 

2010 1002 (3,0-4,0) Barium (120 µg/l) 

2010 1003 (2,3-3,3) Barium (75 µg/l) 
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Jaar onderzoek Peilbuisnummer Streefwaarde-overschrijding 

2010 1004 (3,5-4,5) Barium (210 µg/l), koper (19 µg/l), nikkel (17 µg/l) 

2010 1005 (3,5-4,5) Barium (200 µg/l) 

2010 1006 (4,0-5,0) Barium (160 µg/l) 

2011 1 (2,0-3,0) Barium (63 µg/l), nikkel (28 µg/l) 

2011 2 (2,5-3,5) Barium (69 µg/l), nikkel (19 µg/l) 

2011 5 (5,0-6,0) Barium (74 µg/l) 

2011 6 (4,0-5,0) Barium (55 µg/l) 

2011 7 (4,0-5,0) Barium (74 µg/l) 

2018 1 (2,1-3,1) Barium (58 µg/l) en nikkel (41 µg/l) 

2018 7 (4,2-5,2) Barium (84 µg/l) 

 
2.7 Terreinverkenning 
Op 23 mei 2019 is een locatie-inspectie uitgevoerd door Henk Onstenk. Tijdens deze inspectie is 
gecontroleerd of de informatie uit het vooronderzoek overeenkomt met de huidige situatie. 
Daarnaast is het huidige gebruik van de locatie in beeld gebracht. Uit de inspectie blijkt: 
• De onderzoekslocatie overeenkomt met de informatie uit het vooronderzoek 
• De locatie is in gebruik als landbouwgrond en er momenteel maïs wordt verbouwd 
• Er geen aanleiding is om andere bronnen voor arseen te verwachten dan de demping en het 

natuurlijke voorkomen van arseen als gevolg van het opkwellen van diep grondwater 
 
2.8 Conclusie vooronderzoek 
Uit het vooronderzoek blijkt dat ter plaatse van de voormalige demping aan de Mettrayweg en in 
de direct rondom de demping in het grondwater verhoogde concentraties aan zware metalen 
worden gemeten. Voor kwik en arseen worden plaatselijk de tussenwaarde of interventiewaarde 
overschreden. De gemeten concentraties in het grondwater zijn te relateren aan de demping. 
 
In het grondwater ter plaatse van de peilbuizen ten noordoosten van de demping is geen arseen 
aangetroffen maar wel kwik boven de tussenwaarden en nikkel boven interventiewaarde. De 
herkomst van deze verontreinigingen is onbekend.  
 
Op grotere afstand en westelijk van de demping worden maximaal streefwaarde-overschrijdingen 
aan zware metalen in het grondwater gemeten. Over het voorkomen van arseen kan hier geen 
uitspraak worden gedaan omdat arseen in de betreffende onderzoeken niet is meegenomen. 
 
In het gehele gebied komen streefwaarde overschrijdingen voor van barium en overige zware 
metalen. 
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3 Onderzoeksstrategie en uitgevoerde 
werkzaamheden 

3.1 Onderzoeksstrategie 
Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het door particulieren onttrokken grondwater is de kwaliteit 
op twee plaatsen vastgesteld. Aan de Valkeweg 1 zijn twee onttrekkingsbronnen (30 en 50 m -mv) 
en de Meijerinkstraat 32 is één onttrekkingsbron (circa 18 m -mv) bemonsterd. Om de invloed van 
de demping op deze onttrekkingsbronnen te bepalen is tussen de demping en de 
onttrekkingsbronnen (aan de noordgrens van de demping) een peilbuis geplaatst. Het water uit de 
peilbuis en de onttrekkingsbronnen is geanalyseerd op het standaardpakket grondwater inclusief 
arseen. 
 
3.2 Uitgevoerde werkzaamheden 
De peilbuis is geplaatst op 23 mei 2019 door Henk Onstenk. De onttrekkingsfilters bij de 
Meijerinkstraat 32 en Valkeweg zijn op 23 mei 2019 bemonsterd door Henk Onstenk. Het 
grondwater uit de peilbuis is op 3 juni 2019 bemonsterd door Jan Bouwmeester. Het veldwerk is 
uitgevoerd onder certificaatnummer K54913. 
In tabel 3.1 is een overzicht van de uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden gegeven. De 
monsternamepunten zijn op de kaart in bijlage 2 weergegeven. 
 
Tabel 3.1 Overzicht uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden 

Veldwerk Aantal Monsterpuntnummers 

Boring met peilbuis tot circa 3,5 m -mv 1 1 

Bemonsteren onttrekking 3 2 t/m 4 

Analyses Aantal  

Standaard stoffenpakket grondwater2 

incl. arseen 

3  

1) Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), BTEXN, VOCl en 

minerale olie (GC) 

 
3.3 Veiligheid en kwaliteit 
Voor een overzicht van de veiligheids- en kwaliteitsaspecten wordt verwezen naar bijlage 3. Er is 
niet afgeweken van de vigerende protocollen. Protocol 2002 is niet van toepassing op de 
bemonstering van de onttrekkingsbronnen.  

4 Resultaten 

4.1 Veldmetingen 
In tabel 4.1 is een overzicht van de veldmetingen opgenomen. De gemeten waarden voor de pH 
en EC worden als normaal beschouwd. In het grondwater van de filters 2 en 4 is een verhoogde 
troebelheid gemeten (> 10 ntu). Een verhoogde troebelheid kan een overschatting van de 
organische parameters geven.  
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Tabel 4.1 Veldmetingen 

Peilbuis Filterdiepte Datum GWS pH EC Troebelheid 

  (m -mv)   (m -mv) (-) (μS/cm) (ntu) 
Freatisch grondwater stroomafwaarts van demping 

1 2,40 3,40 14.06.2019 1,78 7,22 696 9 

Onttrekkingen Valkeweg 1 

2 
 

30,00 23.05.2019   7,52 818 56 

3  50,00 23.05.2019   7,43 772 10 

Onttrekking Meijerinkstraat 32 

4  18,00 23.05.2019   7,39 664 11 

 
4.2 Resultaten grondwater 
In tabel 4.2 is een samenvatting opgenomen van de onderzoeksresultaten. Het toetsingskader is 
opgenomen in bijlage 5. Voor een volledig toetsingsoverzicht wordt verwezen naar bijlage 6 en de 
analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 7. 
 
Tabel 4.2 Samenvatting analyseresultaten grondwater 

Peilbuis Pb 1  Pb 2 
(Onttrekking 
Valkeweg 1 
(ondiep)) 

Pb 3 
(Onttrekking 
Valkeweg 1 
(diep)) 

Pb 4 
(Onttrekking 
Meijerinkstraat 
32) 

Filterdiepte (m -mv) 2,4-3,4 Einddiepte 30,0 Einddiepte 50,0 Einddiepte 18,0 

Eenheid ug/l ug/l ug/l ug/l 

  

METALEN 

arseen (As) < 5 - < 5 - < 5 - < 5 - 

barium (Ba) 83 + 240 + < 20 - 46 - 

cadmium (Cd) < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

kobalt (Co) < 2 - < 2 - < 2 - < 2 - 

koper (Cu) < 2 - < 2 - 13 - 12 - 

kwik (Hg) < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 - 

lood (Pb) < 2 - < 2 - < 2 - < 2 - 

molybdeen (Mo) < 2 - < 2 - < 2 - < 2 - 

nikkel (Ni) < 3 - < 3 - < 3 - < 3 - 

zink (Zn) < 10 - 25 - < 10 - 65 - 

  

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

ethylbenzeen < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

tolueen < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

xylenen (som) < 0,21 - < 0,21 - < 0,21 - < 0,21 - 

styreen (vinylbenzeen) < 0,1 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 
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Peilbuis Pb 1  Pb 2 
(Onttrekking 
Valkeweg 1 
(ondiep)) 

Pb 3 
(Onttrekking 
Valkeweg 1 
(diep)) 

Pb 4 
(Onttrekking 
Meijerinkstraat 
32) 

Filterdiepte (m -mv) 2,4-3,4 Einddiepte 30,0 Einddiepte 50,0 Einddiepte 18,0 

Eenheid ug/l ug/l ug/l ug/l 

  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 - 

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 

dichloormethaan < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

1,1-dichloorethaan < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

1,2-dichloorethaan < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

1,1-dichlooretheen < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 

dichloorethenen (som)  < 0,14   < 0,14   < 0,14   < 0,14   

1,2-dichl.etheen (c+t) < 0,14 - < 0,14 - < 0,14 - < 0,14 - 

dichloorpropanen (som) 0,42 - 0,42 - 0,42 - 0,42 - 

trichloormethaan 

(chloroform) 

< 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

1,1,1-trichloorethaan < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 

1,1,2-trichloorethaan < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 

trichlooretheen (tri) < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

tetrachloormethaan (tetra) < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 

Tetrachlooretheen (per) < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 

  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) < 50 - < 50 - < 50 - < 50 - 

tribroommethaan 

(bromoform) 

< 0,2    (14) < 0,2    (14) < 0,2    (14) < 0,2    (14) 

(14): Streefwaarde ontbreekt 

 
4.3 Interpretatie verontreinigingssituatie 
Op de locatie Valkeweg 1 wordt op een diepte van 30 en een diepte van 50 m -mv grondwater 
onttrokken, het grondwater wordt gebruikt voor veedrenking. Beide onttrekkingsfilters zijn 
bemonsterd. In het ondiepe filter (Pb 2, 30 m -mv) is barium in een concentratie boven de 
streefwaarde gemeten. Barium komt vaak van nature verhoogd voor in het grondwater, echter 
barium kan ook veroorzaakt zijn door de voormalige demping. Op basis van deze resultaten 
kunnen we niet uitsluiten dat de verhoogde concentratie barium veroorzaakt is door de demping.  
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Tijdens voorgaand onderzoek werd rondom de demping vaker barium boven de streefwaarde 
gemeten. In het diepe filter (Pb 3, 50 m -mv) is geen van de geanalyseerde parameters boven de 
streefwaarde gemeten.  
 
Bij de Meijerinkstraat 32 wordt grondwater onttrokken op circa 18 m -mv, dit grondwater wordt 
gebruikt voor de besproeiing van de moestuin. In het filter (Pb 4, 18 m -mv) bij de 
Meijerinkstraat 32 is geen van de geanalyseerde parameters boven de streefwaarde gemeten.  
 
Ten noorden van de voormalige demping is het freatische grondwater onderzocht. In het 
grondwater is een concentraties van barium boven de streefwaarde gemeten. Tijdens voorgaande 
onderzoeken werd barium vaker verhoogd gemeten, het is op basis van deze resultaten niet vast 
te stellen of de verhoogde concentratie barium veroorzaakt is door de voormalige demping of dat 
het van nature verhoogd voorkomt.  

5 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk is de conclusie weergegeven van de resultaten van het uitgevoerde 
vooronderzoek en het veldonderzoek.  
 
Conclusie resultaten onderzoek 2019 (huidige onderzoek) 
Om vast te stellen of de demping de onttrekkingsbronnen negatief heeft beïnvloed is aan de zijde 
van de onttrekkingen een peilbuis geplaatst. Het grondwater is geanalyseerd op een standaard 
grondwater pakket aangevuld met arseen. Uit de resultaten blijkt dat in het grondwater van deze 
peilbuis een overschrijding van de streefwaarde aan barium is gemeten. Barium kan te relateren 
zijn aan de demping maar kan ook van nature verhoogd voorkomen. Tijdens eerdere onderzoeken 
is in het grondwater van één van de peilbuizen ter plaatse van de demping een interventiewaarde-
overschrijding aan arseen gemeten. Deze concentratie is niet gemeten in het uittredende 
grondwater van de demping aan de zijde waar de onttrekkingsbronnen zich bevinden. 
 
In het grondwater van het onttrekkingsfilter (tot 30 m -mv) aan de Valkeweg 1 is een concentratie 
aan barium groter dan de streefwaarde gemeten. In het grondwater van de overige particuliere 
onttrekkingsfilters worden geen concentraties groter dan de streefwaarde gemeten. 
 
Conclusie resultaten eerder uitgevoerde onderzoeken 
Ter plaatse van de demping is in het grondwater van één peilbuis aan de zuidzijde van de 
demping een sterk verhoogde concentratie aan arseen gemeten (>interventiewaarde, waarde 
waarboven mogelijk sprake is van risico’s). In het grondwater ter plaatse van de overige 
peilbuizen ter plaatse van de demping en de peilbuizen gelegen direct rondom de demping zijn 
slechts licht verhoogde concentraties aan arseen gemeten (>streefwaarde, waarde voor goede 
milieukwaliteit, risico’s verwaarloosbaar).  
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Op grotere afstand van de demping (noordwestelijk) zijn wel peilbuizen geplaatst maar het 
grondwater is niet geanalyseerd op arseen omdat arseen vanaf 2009 geen onderdeel meer 
uitmaakt van het standaardpakket. De peilbuizen in de omgeving van de demping dateren van na 
2009. Uitzondering hierop vormen de peilbuizen die in 2018 zijn bemonsterd voor de vaststelling 
van de invloed van de bodemassen die langs de N348 zijn toegepast. In het grondwater werd 
arseen niet boven de detectielimiet gemeten.  
 
Naast arseen worden ter plaatse van de demping en in de directe omgeving van de demping 
matig (>tussenwaarde, waarde welke een trigger voor nader onderzoek vormt) tot sterk 
(>interventiewaarde) verhoogde concentraties nikkel en kwik in het grondwater gemeten. Op 
grotere afstand van de demping worden slechts licht verhoogde concentraties aan zware metalen 
gemeten.   
 
Voor de overige parameters (overige metalen, minerale olie, aromatische verbindingen, 
gechloreerde koolwaterstoffen) geldt dat deze zowel ter plaatse van de demping als in de 
omgeving in licht verhoogde concentraties (>streefwaarde) worden gemeten. 
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Bijlage 1 Regionale ligging onderzoekslocatie 



 

 

 

Gemeente Zutphen 

Eefde West 1270145 



 

   

 

 
 

Kenmerk R001-1270145MDX-V04-rlk-NL 

  

Bijlage 2 Kaart situering monsternemingspunten 
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Bijlage 3 Veiligheid en kwaliteit 

 
 
Het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg Bodembeheer’ geeft aan dat de activiteiten in het kader bodembeheer, waaronder 
veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek goed en betrouwbaar volgens door de overheid 
opgestelde protocollen en programma’s zijn uitgevoerd. Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek conform de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Tauw bv 
verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000. 
Bij interne opdrachtverlening is gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit 
bodemkwaliteit hieraan stelt. 

 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB 
procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek: 
• Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 

nemen van grondmonsters en waterpassen 
• Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters 
 
Tauw verklaart hierbij dat het een onafhankelijke positie heeft (en kan behouden) ten opzichte van 
de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat er geen organisatorische relatie bestaat met de 
opdrachtgever (zuster- of moederbedrijf) of diens eigenaar. 
 
De analyses zijn uitgevoerd bij een geaccrediteerd milieulaboratorium. 
 
De aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen is bepaald door het doen van een  
KLIC-melding. 
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Bijlage 4 Boorprofielen 
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Bijlage 5 Toetsingskader 

B5.1 Toetsingskader circulaire bodemsanering 2013 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de volgende, in landelijk beleid opgenomen, 
toetsingswaarden (normen): 
• De Streefwaarden (voor grondwater) en Interventiewaarden (voor grondwater) uit de 

Circulaire Bodemsanering2 
 
Daarnaast is voor grond en grondwater ook getoetst aan de Tussenwaarden. Deze waarde is niet 
opgenomen in de Circulaire Bodemsanering en/of Regeling Bodemkwaliteit maar wel in de 
Regeling Uniforme Saneringen (RUS). De Tussenwaarde is gedefinieerd als T = ½(S + I) voor 
grondwater. 
 
In tabel B5.1 is vermeld op welke wijze de toetsingsresultaten zijn weergegeven in 
toetsingstabellen en tekstueel aangeduid in de rapportage. 
 
Tabel B5.1 Overzicht toetsingskader 

Concentratieniveau voor een stof Weergave in tabellen Omschrijving in de tekst 

≤ S-waarde (of < rapportagegrens) - - 

> S-waarde ≤ T-waarde + Licht verhoogd / verontreinigd 

> T-waarde ≤ I-waarde ++ Matig verhoogd / verontreinigd 

> I-waarde +++ Sterk verhoogd / verontreinigd 

 
B5.2 Toetsingswaarden 
  

So To Io 

  
METALEN 
arseen (As) 10 35 60 
barium (Ba) 50 337,5 625 
cadmium (Cd) 0,4 3,2 6 
kobalt (Co) 20 60 100 
koper (Cu) 15 45 75 
kwik (Hg) 0,05 0,18 0,3 
lood (Pb) 15 45 75 
molybdeen (Mo) 5 153 300 
nikkel (Ni) 15 45 75 
zink (Zn) 65 432,5 800 
  

                                                        
2 (gewijzigde) Circulaire Bodemsanering die op 1 juli 2013 in werking is getreden (Staatscourant 16675, 
d.d. 27 juni 2013   
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So To Io 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 
benzeen 0,2 15,1 30 
ethylbenzeen 4 77 150 
tolueen 7 504 1000 
xylenen (som) 0,2 35,1 70 
styreen (vinylbenzeen) 6 153 300 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0,01 35,01 70 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
vinylchloride 0,01 2,51 5 
dichloormethaan 0,01 500,01 1000 
1,1-dichloorethaan 7 454 900 
1,2-dichloorethaan 7 204 400 
1,1-dichlooretheen 0,01 5,01 10 
1,2-dichl.etheen (c+t) 0,01 10,01 20 
dichloorpropanen (som) 0,8 40,4 80 
trichloormethaan (chloroform) 6 203 400 
1,1,1-trichloorethaan 0,01 150,01 300 
1,1,2-trichloorethaan 0,01 65,01 130 
trichlooretheen (tri) 24 262 500 
tetrachloormethaan (tetra) 0,01 5,01 10 
Tetrachlooretheen (per) 0,01 20,01 40 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 50 325 600 
tribroommethaan (bromoform) - 315 630 

 

So: Streefwaardenwaarden grondwater [ug/l] 
To: Tussenwaarden grondwater [ug/l] 
Io: Interventie grondwater [ug/l] 
  
Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire 

Bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 27 juni 2013, 16675) 
Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform 

Staatscourant 2007, 247 
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Bijlage 6 Getoetste omgerekende 
analyseresultaten 

B6.1 Grondwater 
 

Peilbuis Pb 1  Pb 2 
(Onttrekking 
Valkeweg 1 
(ondiep)) 

Pb 3 
(Onttrekking 
Valkeweg 1 
(diep)) 

Pb 4 
(Onttrekking 
Meijerinkstraat 
32) 

Filterdiepte (m -mv) 2,4-3,4 Einddiepte 30,0 Einddiepte 50,0 Einddiepte 18,0 
Eenheid ug/l ug/l ug/l ug/l 
  
METALEN 
arseen (As) < 5 - < 5 - < 5 - < 5 - 
barium (Ba) 83 + 240 + < 20 - 46 - 
cadmium (Cd) < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 
kobalt (Co) < 2 - < 2 - < 2 - < 2 - 
koper (Cu) < 2 - < 2 - 13 - 12 - 
kwik (Hg) < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 - 
lood (Pb) < 2 - < 2 - < 2 - < 2 - 
molybdeen (Mo) < 2 - < 2 - < 2 - < 2 - 
nikkel (Ni) < 3 - < 3 - < 3 - < 3 - 
zink (Zn) < 10 - 25 - < 10 - 65 - 
  
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
benzeen < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 
ethylbenzeen < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 
tolueen < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 
xylenen (som) < 0,21 - < 0,21 - < 0,21 - < 0,21 - 
styreen (vinylbenzeen) < 0,1 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 - 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
vinylchloride < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 
dichloormethaan < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 
1,1-dichloorethaan < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 
1,2-dichloorethaan < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 
1,1-dichlooretheen < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 
dichloorethenen (som)  < 0,14   < 0,14   < 0,14   < 0,14   
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1,2-dichl.etheen (c+t) < 0,14 - < 0,14 - < 0,14 - < 0,14 - 
dichloorpropanen (som) 0,42 - 0,42 - 0,42 - 0,42 - 
trichloormethaan 

(chloroform) 
< 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 

1,1,1-trichloorethaan < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 
1,1,2-trichloorethaan < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 
trichlooretheen (tri) < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 
tetrachloormethaan (tetra) < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 
Tetrachlooretheen (per) < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) < 50 - < 50 - < 50 - < 50 - 
tribroommethaan 

(bromoform) 
< 0,2    (14) < 0,2    (14) < 0,2    (14) < 0,2    (14) 

  
Niet in STI-lijst van de Wbb 
CKW (som) < 1,6   < 1,6   < 1,6   < 1,6   
PAK (10 van VROM) 

(DIMSLS) 
< 

0,0002 
   (11) < 

0,0002 
   (11) < 

0,0002 
   (11) < 

0,0002 
   (11) 

1,2-dichlooretheen (cis) < 0,1   < 0,1   < 0,1   < 0,1   
minerale olie C10-C12 < 10   < 10   < 10   < 10   
minerale olie C12-C16 < 10   < 10   < 10   < 10   
ortho-xyleen < 0,1 

 
< 0,1   < 0,1   < 0,1   

meta- en para-xyleen < 0,2   < 0,2   < 0,2   < 0,2   
1,2-dichlooretheen (trans) < 0,1   < 0,1   < 0,1   < 0,1   
1,2-dichloorpropaan < 0,2   < 0,2   < 0,2   < 0,2   
1,3-dichloorpropaan < 0,2   < 0,2   < 0,2   < 0,2   
aromaten (BTEX) < 0,9   < 0,9   < 0,9   < 0,9   
1,1-Dichloorpropaan < 0,2   < 0,2   < 0,2   < 0,2   
Minerale olie C16-C21 < 10   < 10   < 10   < 10   
Minerale olie C21-C30 < 15   < 15   < 15   < 15   
Minerale olie C30-C35 < 10   < 10   < 10   < 10   
Minerale olie C35-C40 < 10   < 10   < 10   < 10   

 

(11): Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
(14): Streefwaarde ontbreekt 
(41): Verhoogde rapportagegrens 
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Bijlage 7 Analysecertificaten 

 
 
  



T.a.v. Deursen, Margo van
Postbus 133
7400 AC  DEVENTER

Datum: 28-May-2019

NETHERLANDS

TAUW BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-May-2019

409395

Eefde grondwateronderzoek Eefde-West

1270145
2019077278/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eefde grondwateronderzoek Eefde-West

1 2 3

1/2

1270145

409395

Analysecertificaat

28-May-2019/15:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-May-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019077278/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S <5.0µg/L <5.0 <5.0Arseen (As)

S 240µg/L <20 46Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L 13 12Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0 <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Lood (Pb)

S 25µg/L <10 65Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

1

2

3

Pb 2 F(29,99-30,0)

Pb 3 F(49,99-50,0)

Pb 4 F(17,99-18,0) 10743616

10743615

10743614

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-May-2019 00:00

23-May-2019 00:00

23-May-2019 00:00

M: MCERTS erkend



Eefde grondwateronderzoek Eefde-West

1 2 3

2/2

1270145

409395

Analysecertificaat

28-May-2019/15:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-May-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019077278/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

Pb 2 F(29,99-30,0)

Pb 3 F(49,99-50,0)

Pb 4 F(17,99-18,0) 10743616

10743615

10743614
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E-mail info-env@eurofins.nl
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-May-2019 00:00

23-May-2019 00:00

23-May-2019 00:00

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019077278/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10743614 DM1  2,999  3,000 06703108732-1 Pb 2 F(29,99-30,0)

 10743614 DM2  2,999  3,000 08007715372-1 Pb 2 F(29,99-30,0)

 10743614 DM3  2,999  3,000 06804032172-1 Pb 2 F(29,99-30,0)

 10743615 DM1  4,999  5,000 06804032183-1 Pb 3 F(49,99-50,0)

 10743615 DM2  4,999  5,000 06703108493-1 Pb 3 F(49,99-50,0)

 10743615 DM3  4,999  5,000 08007716653-1 Pb 3 F(49,99-50,0)

 10743616 DM1  1,799  1,800 06804032554-1 Pb 4 F(17,99-18,0)

 10743616 DM2  1,799  1,800 06703108104-1 Pb 4 F(17,99-18,0)

 10743616 DM3  1,799  1,800 08007716474-1 Pb 4 F(17,99-18,0)
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3150-1/2  en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Arseen (As)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. Deursen, Margo van
Postbus 133
7400 AC  DEVENTER

Datum: 19-Jun-2019

TAUW B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Jun-2019

410538

Eefde grondwateronderzoek Eefde-West

1270145
2019086787/2Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Eefde grondwateronderzoek Eefde-West

1

1/2

1270145

410538

Analysecertificaat

19-Jun-2019/10:19

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Jun-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019086787/2Certificaatnummer/Versie

Metalen

S <5.0µg/LArseen (As)

S 83µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

1 Pb 1 F(2,4-3,4) 10780730
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Jun-2019

M: MCERTS erkend



Eefde grondwateronderzoek Eefde-West

1

2/2

1270145

410538

Analysecertificaat

19-Jun-2019/10:19

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Jun-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019086787/2Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 Pb 1 F(2,4-3,4) 10780730
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Jun-2019

M: MCERTS erkend JK
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

Pb 1 F(2,4-3,4)
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Algemene opmerking behorende bij analysecertificaat

Herziene versie, aanpassing matrix en bijbehorende rapportagegrenzen, d.d. 19-06-2019.

Dit analysecertificaat vervangt eerder uitgegeven certifica(a)t(en) met een lager versienummer

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3150-1/2  en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Arseen (As)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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Kenmerk R001-1270145MDX-V04-rlk-NL 

  

Bijlage 8 Vooronderzoek 

Tabel 8.1 Resultaten vooronderzoek 

# Naam onderzoek  Afstand tot 
dempingplaats 

Samenvatting Kenmerk 

1 MOVOS Cluster 2 

Locatie 185/005 

Mettrayweg 

Gorssel 

Deels ter plaatse 

van de 

dempingplaats 

Rondom en in de demping zijn enkele 

peilbuizen geplaatst. In het rapport zijn 

geen analyseresultaten opgenomen. 

Verhoeve Milieu 

bv, -, d.d.  

1 januari 2000 

2 Verkennend 

Onderzoek 

Dempingplaatsen 

Gelderland 

Mettrayweg nabij 

nummer 18 te 

Eefde 

VOSGE/185/005 

Op de 

dempingplaats 

De demping heeft een oppervlakte van ca. 

1 ha, de onderzijde van het 

dempingmateriaal bevindt zich op 2,0 m -

mv. Op de demping werd huishoudelijk 

afval en bouw- en sloopafval gedemping. 

De demping is afgedekt met een afdeklaag 

van 0,4 meter dik. Plaatselijk is de 

afdeklaag zintuiglijk verontreinigd met 

huishoudelijk afval. Door de geringe dikte 

van de afdeklaag en de 

contactmogelijkheden met het 

dempingmateriaal is sprake van een 

verhoogd risico. Aanbevolen wordt om de 

chemische kwaliteit van de actuele 

contactzone vast te stellen. Er is in dit 

rapport geen bodemonderzoek uitgevoerd. 

De straat milieu 

adviseurs, B5537, 

d.d. 21 februari 

2000 

3 Grondwater-

bemonstering 

t.p.v. voormalige 

dempingplaatsen 

in de provincie 

Gelderland, 

Locatie 185/005 

Mettrayweg nabij 

nummer 18 te 

Eefde 

Op en rondom 

de 

dempingplaats 

Zeven peilbuizen die rondom de demping 

staan zijn in 2000, 2001 en 2003 

bemonsterd. Alleen de analyseresultaten 

zijn toegevoegd, er is geen interpretatie 

gegeven. Alleen in peilbuis 185/005/A3x is 

arseen verhoogd gemeten.  

Centraal 

bodemkundig 

bureau, -.  

28 januari 2003 

4 DOVOS 185-005 

Midden IJssel 

Op de 

dempingplaats 

In de demping zijn enkele boringen tot max. 

1,0 m -mv geplaatst. Twee mengmonsters 

van de bovengrond zijn geanalyseerd. In 

MM1 (0,0 – 0,5 m -mv) is een gehalte 

arseen van 6,1 mg/kg d.s. gemeten. In 

MM2 (0,0 – 0,5 m -mv) is een gehalte 

arseen < 4 mg/kg d.s. gemeten. 

?, 133568, d.d.  

6 februari 2003 
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5 - Op en rondom 

de 

dempingplaats 

Betreft toetsing van de 

grondwaterresultaten uit 2000 gegeven in 

#3. 

De Straat milieu 

adviseurs, -, d.d.  

9 maart 2001 

6 DOVOS 185-005 

Midden IJssel 

Op de 

dempingplaats 

Betreft deklaag onderzoek van de 

voormalige demping, dit betreft hetzelfde 

onderzoek als #4. 

?, 133568, d.d.  

6 februari 2003 

7 Verkennend 

onderzoek 

dempingplaatsen 

(VOS), 

Monitorings-

onderzoek 

voormalige 

dempingplaatsen 

(MOVOS), 

Deklaagonderzoek 

voormalige 

dempingplaatsen 

(DOVOS) 

Op de 

dempingplaats 

Het betreft een brief van de provincie aan 

de eigenaar van de demping, in de brief is 

een samenvatting gegeven van recent 

uitgevoerde onderzoeken. Uit bemonstering 

van het grondwater op en nabij de demping 

blijkt dat zware metalen boven de 

interventiewaarde zijn gemeten en dat 

aromaten en chloorkoolwaterstoffen boven 

de streefwaarde zijn gemeten. De 

afdeklaag heeft een gemiddelde dikte van 

50 cm. In de afdeklaag zijn zware metalen, 

PAK en minerale olie boven de 

streefwaarde gemeten. Geconcludeerd 

wordt dat op de locatie een voormalige 

demping aanwezig is en dat sprake is van 

een ernstig geval van 

bodemverontreiniging.  

Provincie 

Gelderland, 

MW2002,36654, 

d.d. 22 maart 

2006 

8 Verkennend en 

aanvullend 

bodemonderzoek 

Mettrayweg 2 

Eefde 

Circa 250 meter 

ten zuiden 

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met 

de geplande nieuwbouw. In het grondwater 

is chroom boven de streefwaarde gemeten. 

Arseen is onder de detectiegrens gemeten. 

Van der Poel 

consult bv, 

1.611.372, d.d.  

1 januari 2007 

9 Verkennend 

bodemonderzoek 

rondweg N348 te 

Eefde 

Circa 100 meter 

ten westen 

Naar aanleiding van de aanleg van een 

rondweg is onderzoek gedaan op enkele 

percelen bij de Meijerinkstraat en 

Mettrayweg in Eefde. In de grond zijn 

maximaal streefwaarde overschrijdingen 

gemeten. In het grondwater zijn barium, 

koper, nikkel en naftaleen boven de 

streefwaarde gemeten. De grond en het 

grondwater zijn niet geanalyseerd op 

arseen. 

Tauw, R001-

4654093DTL-

baw-V01-NL, d.d. 

2 juli 2009 
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10 Rondweg N348 

Zutphen-Eefde, 

historisch 

bodemonderzoek 

Circa 100 meter 

ten westen 

Voor de aanleg van de rondweg is een 

historisch onderzoek uitgevoerd. In het 

historisch onderzoek is benoemd dat bij de 

Mettrayweg 7 huishoudelijk afval is 

gedemping, er is geen verdere informatie 

bekend over de demping. Indien het tracé 

door de demping wordt aangelegd moet 

eerst aanvullend onderzoek uitgevoerd 

worden. 

Royal Haskoning, 

9T6349.A0, d.d.  

5 november 2009 

11 Verkennend 

milieuhygiënisch 

bodemonderzoek 

N348 

Circa 500 meter 

ten westen 

Voor de toekomstige aanleg van de weg is 

een bodemonderzoek uitgevoerd. In de 

grond zijn maximaal streefwaarde 

overschrijdingen gemeten. In het 

grondwater zijn barium, koper en nikkel 

boven de streefwaarde gemeten. De grond 

en het grondwater zijn niet geanalyseerd op 

arseen. 

Movares, MIL-

FJF-100019790, 

d.d. 23 juli 2010 

12 Nulsituatie 

bodemonderzoek 

N348 Eefde-

Zutphen 

Circa 500 meter 

ten westen 

De rondweg is onderzocht in verband met 

de toepassing van AVI-bodemas op de 

locatie. De grond is maximaal licht 

verontreinigd. In het grondwater zijn barium 

en nikkel boven de streefwaarde gemeten. 

De grond en het grondwater zijn niet 

geanalyseerd op arseen.  

Tauw, R001-

4810355WDO-

cmn-V01-NL, d.d. 

4 november 2011 

13 Grondwater-

onderzoek 

provinciale weg 

N348 te Zutphen 

Noord – Eefde 

Circa 500 meter 

ten westen 

Op de locatie is grondwateronderzoek 

uitgevoerd om vast te stellen of de 

toepassing van AEC-Bodemassen bij de 

N348 een invloed heeft gehad op de 

milieuhygiënische kwaliteit van het 

grondwater. Het grondwater is 

geanalyseerd op 15 zware metalen en 4 

anionen. In het grondwater zijn barium en 

nikkel boven de streefwaarde gemeten. 

Doordat het grondwater belucht is 

bemonsterd wordt aanbevolen de 

peilbuizen in een nattere periode opnieuw 

te bemonsteren om meer betrouwbare 

resultaten vast te kunnen stellen. De 

provincie Gelderland was bevoegd gezag 

voor dit onderzoek. 

Milon, 20182290, 

d.d. 10 december 

2018 
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