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I lnleldlng

ln opdracht van de heer Seitsma te Gerkesklooster heeft Raadgevend lngenieursbureau
Wiertsema & Partners B.V. een verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd ton
westen van de Panwerkswal 1 te Gerkesklooster.

1.1 Aanleldlng on dool

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen nieuwbouw van een woning ten
weston van de huidige woning.

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en
het grondwater vast te stellen voor do aanvraag van een omgevingsvergunning.

1.2 Kwaliteitswaarborging
Het onderzoek is vorricht onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-|SO-9001 en ons
milieumanagementsysteem NEN-EN-|SO-14001. Wiertsema & Partners B.V. is in het bezit van
een VGM-beheersysteem VCAitr. De veldwerþaamheden zijn uitgevoerd conform de eisen, zoals
beschreven in de BRL SIKB 2000 (Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek), en de
daarbij behorende protocollen (2001 en 20021. Wiertsema & Partners B.V. is gecertificeerd
volgens dit procescertificaat. Dit rapport draagt daarom het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg
bodembeheer SIKB'.

Conform de BRL SIKB 2000 maken wij u erop attent dat er geen juridische verbintonis bestaat
tussen Wiertsema & Partners B.V. en de opdrachtgever/eigenaar, zijnde degene díe een
persoonlijk of zakelijk recht hoeft op de bodem, grond, bagger of bouwstof.

1.3 Betrouwbaarheid en garanties

Het bodemonderzoek is uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van (verdachte)

bodemlagen. Het onderzoek is gebaseerd op de beschikbare gegevens uit het vooronderzoek.
Hiormee wordt beoogd dat de resultaten van de steekproef zo representatief mogelijk zijn voor
de hele locatie. Door het volgen van methodiek wordt de kans op afwijkingen ten opzichte van de
resultaten van hot bodemonderzoek gereduceerd en worden de resultaten betrouwbaar geacht.

Wiertsema & Partners B.V. accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van
mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Wiertsema & Partners
B.V. uitgevoerde onderzoek neemt, ln een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te
nemen met ons bureau.

ln dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde
bronnen niet âltijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie
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is Wiertsema & Partners B.V. wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor Wiertsema & Partners
B.V. niet kan instaan voor de juisthe¡d en volledigheid van de verzamelde historische informatie.

1.4 Toepaeeing grond en aebest

Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader
van het huidige gebruik en/of de bestemming van de ondenochte locatie. lndien echter de grond
van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte
bodemonderzoek mogelijk niet.

Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant
of het bevoegd gezag ter plaatso van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld
de aanwezigheid van een bodemkwal¡te¡tskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de
grond eventueel nog conform de richtlijnon van het Besluit Bodemkwaliteit te worden
onderzocht.

Met nadruk wordt vermeld dat het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem
geen onderdeel uitmaakt van het onderzoek dat door Wiertsema & Partners B.V. volgens de NEN

5740 is uitgevoerd. Het voorliggende onderzoek doet derhalve geen bindende uitspraak over do
aan- of afwezigheid van asbest in de bodem op de onderzochte locatie. Als tijdens het veldwerk
asbestverdachte materialen in de bodem zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen
en de conclusies naar voren. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem
dient volgens de NEN 5707 'lnspectie, monsterneming en analyse van asbost in de bodsm' (NNl,

april 2003)te worden uitgevoerd.

1.5 Leeewijzer

Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk volgen in het tweede hoofdstuk de locatiegegevens en de
resultaten van het (historisch) vooronderzoek. Vervolgens staan in hoofdstuk 3 de
onderzoeksopzet en de resultaten van het veldwerk. Hoofdstuk 4 gaat in op het toetsingskader.
Hoofdstuk 5 behandelt de toets¡ng en de resultaten van het bodemonderzoek. De afwijkingen op
de NEN of de BRL komen aan bod in hoofdstuk 6. Tot slot staan in hoofdstuk 7 de conclusies.

ln de bijlagen zijn foto's, kaartmateriaal, boorbeschrijvingen, analysecertíficaten
toetsingstabellen opgenomen.
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2 Locatlogcgcvcnt cn voorondctzook

2,1 Locatlcgcgcveng
Het onderzochte terrein is gelegen ten westen van de huidige woning aan de Panwerkswal 1 te

Gerkesklooster. De ligging van de locatie is aangegeven in figuur 1.

Fìguur 1: llggìng looatlo (bron: Googlc Earth)

Het perceel ligt in de gemeente Achtkarspelen en is kadastraal bekend onder de gemeente

Drogeham sectie A nummer 1190. ln bijlage I is de kadastrale kaart opgenomen. Dit is de situatie
zoals deze tot 8 februari 2016 in het kadaster is weergegeven. De coördinaten van de locatie
volgens de Rijksdriehoeksmeting zijn X: 209,48 en Y: 584,05.

De oppervlakte van de onderzochte locatie is t 625 m2. Het perceel is in gebruik als woning met
tuin. ln de tuin aan de wesuijde van de woning zal een nieuwe woning worden gerealiseerd. Hier

is het deel begroeid met gras. Een foto van de locatie is opgenomen in bijlage 2.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd ter plaatse van de toekomstige bouwactiviteiten.

2,2 Voorondcrzock
Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerþaamheden is een vooronderzoek uitgevoerd
conform de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek uit verkennend en nader
onderzoek). ln het vooronderzoek zijn het ondezochte perceel en de belendende percelen

betrokken.
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Hiervoor zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

¡ bodeminformatiekaart provincie Friesland;
¡ het kadaster.

Het perceel had tot de jaren 70 een agrarische bestemming. ln de jaren 80 maakte het onderdeel
uit van een fabrieksterrein. ln 1993 is oen verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door
lngenieursbureau Boorsma b.v. voor de bouw van de huidige woning. U¡t dit onderzoek zijn geen

bijzonderheden naar voren gekomen. Ter plaatse van de nieuwbouw is het terrein begroeid met
gras.

3 Veldondorzook

3.1 Hypothceo cn opzot

Door het voorondezoek kan worden gesteld dat potentieel verontreinigende act¡v¡te¡ten en

bronnen op het terrein ontbreken. Wij veronderstellen dat de bodem niet is verontre¡n¡gd. Het

terrein wordt als onverdacht beschouwd.

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de strategie ONV (voor een onverdachte locatie) uit de
NEN 5740 (Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek). Het aantal boringen
en peilbuizen is bepaald op basis van de strategie in combinatie met het oppervlak van het
terrein.

3,2 Vcldwcrk
De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

r 1 boring + peilbuis tot 3 m- maaiveld (81);

r I boring tot 2,0 m- maaiveld (82);

.r 2 boringen tot 0,5 m- maaiveld (83 en B4).

De boorlocaties zijn aangegoven op de situatietekening in bijlage 3.

De uitvoering van de boringen, het nemon van de grond- en grondwatermonsters en de
conservering zijn verricht conform de BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002. Het

veldwerk is uitgevoerd op 18 februari 2016. Het grondwater is bemonsterd op I maart 2016. Het
veldwerk en het u¡tzetten van de boringen is uitgevoerd door een gekwalificeerde medewerker
van ons bureau, de heer R. van Dullemen.

De uitgeboorde grond is beschreven volgens de NEN 5104. De kenmerken zijn beschreven

conform de NEN 5706. ledere bodemlaag is apart bemonsterd. Van iedere 50 cm is minimaal één
grondmonster genomen.
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Tijdens de boor- en bemonster¡ngswerkzaamheden is het bodemmateriaal zowel lithologisch als

visueel onderzocht. Bij het lithologisch onderzoek worden de grondsoorten geclassificeerd. Bij

het visuele onderzoek worden waarneembare afwijkingen ten aanzien van kleur en geur van het
bodemmateriaal beschreven. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage 4.

3.3 Vcldwaarncmlngen
ln tabel 3.1 zijn de visuele bijmengingen of afwijkingen van het bodemmateriaal opgenomen. ln

de bodem komen resten baksteen voor. Tijdens het veldonderzoek is ook gelet op de

aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Op het onverharde maaiveld en in het
opgeboorde bodemmateriaal zijn tijdens het veldwerk geen asbestverdachte mater¡alen

waargenomen.

Tabel 3.1:

3.4 Laboratoriumonderzoek
Op basis van de bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen zijn monsters geselecteerd voor
analyse. De mengmonsters zijn samengesteld in het laboratorium. De grond- en watermonstors
zijn (voorlbehandeld middels de 453000 methode. De monsters zijn geanalyseerd op het
standaard stoffenpakket uit de NEN 5740.

Voor grond bestaat hot pakket uit de parameters: lutum, organische stof, barium, cadmium,
kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK (10 VROM), PCB's en minerale olie (STAP

1).

Voor grondwater bestaat het pakket (STAP W) uit de parametors: barium, cadmium, kobalt,
koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, vluchtige aromaten (BTEX), styreen (vinylbenzeen),

naftaleen, (vluchtige) halogeen koolwaterstoffen en minerale olie.

De resultaten uít het vooronderzoek en de zintuiglijke waarnemingen geven geen aanleiding om
het standaard NEN-analysepakket voor grond en grondwater uit te breiden.

ln tabel 3.2 staan de geanalyseerde monsters weergegeven. ln tabel 3.3 staan de geanalyseerde

watermonsters vermeld.
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01 0,90 - 1,70 resten baksteen

02 0,00 - 1,40 sporon baksteen

03 0.00 - 0,50 sporen baksteen

04 0.00 - 0.50 sporon baksteen
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Tabel3.2:

Tabel3.3:

De grondmonstsrs en het grondwatermonster zijn in het laboratorium van Eurofins Analytico te
Barneveld geanalyseerd. Eurofins Analyt¡co is erkend door de Raad van Accreditatie en voldoet
aan de accreditatiecriteria voor testlaboratoria zoals vastgelegd in NEN-EN-|SO-|EC 17025:2005,

De resultaten van dit chemisch onderzoekzijn in bijlage 5 opgenomen.

&-
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Mondar-
c¡dc

Eorlng Trel.ot
lo¡¡r'meelvcldl

ãntulglUkc añrüHng Anoly¡c
Í¡et*ctl

MM1 01 0 -50 matio roesthoudend. zwak wortelhoudend Standaard NEN

02 0 -s0 sporen baksteenhoudend, zwak wortelhoudend,

matio roesthoudend

03 0 -s0 sporen bakstoenhoudend, zwak wortolhoudend,

matio roesthoudend

04 0 -50 sporen bakstoenhoudend, zwak wortelhoudend,

matio roesthoudend

MM2 01 50 -90 matio roesthoudend. zwak wortelhoudend Standaard NEN

9s - 145 resten baksteenhoudend

150 - 170 resten baksteenhoudend

02 50 - 100 sporen baksteenhoudend, zwak wortelhoudend,

matio roesthoudend

100 - 140 sporsn baksteenhoudend, zwak wortelhoudend,

matio roesthoudend

145 - 195 sporen slibhoudend

Pcllbul¡ FlttcÉralcot

lm- maalvcldl
Analy¡c(pat*ctl

Standaard NENB-1 2,0-3,0
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4 Toetslngekade rr

4.1 Toeteing in het kader van de Wot Bodembescherming

Met de inwerkingtreding van het Besluit- en de Regelgeving bodemkwaliteit is binnen de Wet
bodembescherming sprake van de zogenaamde achtergrondwaarde (AW-waarde) en

interventiewaarde (l-waarde). Hiernaast is uit deze waarden een 'tussenwaarde' afgeleid, die
wordt gedefinieerd als (AW + lll2.ln principe heeft de tussenwaarde in de Wbb geen status en
wordt er niet aan de tussenwaarde getoetst, echter de tussenwaarde geeft het concentratieniveau
aan waarboven onder bepaalde omstand¡gheden risico's voor mens en milieu aanwezig kunnen
zijn. De tussenwaarde is zodoende een tr¡gger voor nader onderzoek.

De genoemde toetsingswaarden zijn wettel¡jk vastgesteld voor een zogenaamde standaard
bodem en worden per te onderscheiden grondsooft gecorrigeerd op basis van het percentags
lutum (deelties kleiner dan 2 pm) en organische stof.

De achtergrondwaardon geven het concentratieniveau aan waarondor sprake is van een
duurzame bodemkwaliteit. lndien de achtergrondwaarde wordt overschreden, anders dan
vanwege natuurlijke oorzaken, is er sprake van een bodemverontreiniging.

De interventiewaarden geven het concentratieniveau aan waarboven, afhankelijk van de omvang
van de verontreiniging, sprake kan zijn van een ernst¡g geval van bodemverontreiniging. Binnen
het kader van de Wet Bodembescherming is sprake van een geval van ernst¡ge
bodemverontreiniging indien de gemiddelde concentratie in 25 ms grond of in 100 mg

grondwater (bodemvolume) de interventiewaarde overschrijdt.

4.1.1 Toetelngecrlterla grond
Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische
analyseresultaten van de grondmonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn opgesteld door het
Ministerie van lnfrastructuur en Milieu.

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire
Bodemsanering per I juli 2013, Staatcourant.2T iuni 2013, Nr. 16675.

Bij de toetsingswaarden wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde achtergrond- en
interventiewaarde:

Achtergrondwaarde = Gonerieke achtergrondwaarde voor een schone, multifunctionele
bodem
Toetsingswaarde voor (nader) onderzoekAchtergrondwaarde + =

I nterventiewaardel I 2l
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lnteruentiewaarde I nterventiewaarde voor saneri ng (en/of saneri ngso nderzoek)

4.1.2 Toctelngrcrltcrla grondwetcr
Om de mate van verontre¡n¡ging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische
analyseresultaten van de grondwatermonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn opgesteld door
het Ministerie van lnfrastructuur en Milieu. De toetsingswaarden zijn overgenomen uit de
Circulaire Bodemsanering per I juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675.

B¡j de toetsingswaarden wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde streef- en
interventiewaarde:

Streefwaarde Streefwaarde voor een schone, multifunctionele bodem

Streefwaarde + =
lnterventiewaardel l2

Toets¡ngswaarde voor (nader) onderzoek

I nterventiewaa rde I nterventiewaa rde voor saneri ng (en/of saneri ngsondezoek)

4.2 BoToVa module
Toetsing van analyseresultaten aan de bodemnormen vormt één van de meest essentiöle
schakels in de beoordeling van de (water)bodem en toe te passen grond, bagger en bouwstoffen.

De analyseresultaten zijn gestandaardiseerd met de webapplicatie BoToVa en middels toetsingen
beoordeeld en betreffen achtereenvolgens:

t T12 BoToVa toets Beoordeling kwaliteit grond volgens Wbb;
¡ T13 BoToVa toets Beoordeling kwaliteit grondwater volgens Wbb.

BoToVa corrigeert in principe het'gemeten gehalte' (= analyseresultaat) aan de hand van het
lutum- en organisch stofpercentage naar een standaardbodem ('gestandaardiseerd gehalte'). De
gehalten worden vervolgens getoetst aan de normwaarden opgenomen in de Regeling
Bodemkwaliteit (bijlage 7 van de Regeling).

Barium
De normen voor barium in grond en bagger zijn ingetrokken. Gebleken is dat de
interventiewaarde voor barium lager kan zijn dan het gehalte dat van nature in de bodem kan
voorkomen. lndien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke
achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag

worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg
d.s. in de waterbodem en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg. Barium hoeft
dus alleen te worden getoetst als er vanwege antropogene activiteiten verhoogde
bariumgehalten kunnen worden aangetroffen ten opzichte van de toetsingswaarde. Omdat dit in
de praktijk slechts incidenteel voorkomt, ís ervoor gekozen om de toetsing van barium niet in
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BoToVa op te nemen. Op deze manier bestaat er geen verwarring bij een toetsing op barium
indien dit niet is veroorzaakt door antropogene activiteiten.

5 Ondorzook3rosultaten

5.1 Bodemopbouw cn grondwatergogcvons

De toplaag van de bodem op het onderzoeksterrein bestaat tot tenminste 0,5 m- maaiveld uit
matig zandig, zwak humeuze klei. De ondergrond bestaat uit eveneens uit klei tot circa 2,0 m-

maaivold. Hieronder bevindt zich een veelnaag van circa 40 cm. Onder het veen begint een

zandlaag tot de maximaal verkende diepte van 3,0 m- maaiveld. ln de boorstaten in bijlage 4
wordt per boring de exacte bodemopbouw beschreven. Een legenda van de boorstaten is

evensens opgenomen in bijlage 4.

Het organisch stofgehalte en het lutumgehalte staan vermeld in bijlage 5 en 6.

De grondwaterstand, de pH, het geleidingsvermogen en de troebelheid van het grondwater zijn

opgenomen in tabel 5.1. De aangetoonde waarden kunnen als normaal voor de omgeving
worden beschouwd en gsven geen aanleiding tot nader onderzoek. De grondwaterstand is een

éénmalige opname en bedoeld als oriönterend gegeven. De grondwaterstand kan fluctueren.

ln het bemonsterde grondwater uit de peilbuis is een verhoogde troebelheid (> 10 NTU)

vastgesteld. Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting
van de gehalten aan organische parameters in het grondwater. Bij het voorliggende onderzoek

overschrijden de gehalten van geon enkele organische parameter de botreffende 1/z S+l- waarde.

De eventuele overschatting van de gehalten als gevolg van een verhoogde troebelheid heeft
geen gevolgen voor de interpretat¡e van de onderzoeksgegevens en de conclusies van dit
rapport. Aanvullend ondorzoek naar de verhoogde troebelheid is daarom niet uitgevoerd.

6,2 Resultate n

De resultaten van de chemische analyses, zoals gegeven in bijlage 5, zijn vergeleken met de
toets¡ngswaarden. De toetsing en toets¡ngswaarden zijn woergegeven in de tabollon in bijlage 6.

li
Wiertsemo & Portners

I
Grondwaterctand
lm- maalvaldl

pH Gclcldlngcvcrrnogcn,
EC {uS/oml

Trocbclhcld
{NruI

Pollbuls Flltorgtclllng
(m- maalvcldl

1.08 6,6 2160 80001 2,00 - 3,00
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6.2.1 Toctclngerooultalcn grond
De volgende terminologie of betekenis van tekens en afkortingen worden in dit rapport
gehanteerd met betrekking tot de mate van verontreiniging of verhoging van gehaltes.

De analyseresultaten van de grondmonsters zijn woergegeven in tabel 5.2. ln het mongmonster
van de ondergrond (MM2) is een licht verhoogd gehalte minerale olie gemeten. De gehaltes van
de overige gemsten parameters in de onder- en de gemeten parameters in de bovengrond liggen
beneden de achtergrondwaarden of de detectiegrens.

Tabel5.2:

*AW

I

= achtsrgrondwaarde

= interventiewaarde

= goon vorhoogde gehaltos eangetoond

6.2.2 Toetclngereeultaten grondwater
De volgende terminologie of betekenis van tekens en afkortingen worden in dit rapport
gehanteerd met betrekking tot de mate van verontreíniging of verhoging van gehaltes.

De analyseresultaten van de grondwatermonsters staan woergegevon in tabel 5.3. ln het
grondwater uit peilbuis 1 zijn licht verhoogde gehalten nikkel en barium gemeten. De gehaltes

van de overige gemeten parameters in het grondwater liggen beneden de streofwaarden of de

lü

Wierlsemo & Portners

niet verontreiniod/verhoood qehalte beneden de achterqrondwaarde of detectieqrens

licht verontrei niod/verhoood qehalte tusson de achterqrond- en Vz AW+l *

matio verontrei niod/verhoood oehalte tussên de 7z,AW+I en interventiewaarde ft

sterk vorontroi ni gd/verhoogd oehalte hooer dan de interventiewaarde

Mon¡tcr-
codc

Eorlng Tro¡cat
(m- mealvcldl

Zlntulglflkc
ali¡llklno

> AWr >712

AW+l

>F

MM1 01 0 -50

02 0 -50 sporen baksteenhoudend

03 0 -50 sporen baksteenhoudend

04 0 -50 sporen baksteenhoudend

MM2 01 s0 -90 Minerale olie

9s - 145 resten bakstoonhoudend

150 - 170 resten baksteenhoudond

02 50 - 100 sporen baksteenhoudend

100 - 140 sporen baksteenhoudend

145 - 195 sporen slibhoudend

niet verontreiniod/verhooqd qehalte benoden do achtororondwaarde of detectiesrens

I icht verontrei niod/verhoood oehalte tussen de achterqrond- en 7z S+l waarde lr

matio verontreiniod/verhoood oehalte tussan de 1/2S+l- en interventiewaarde **

sterk verontrei niod/verhooqd qehalte hoqer dan de intervontiewaardo
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detectiegrens.

Tabel5.3: A

fSW
= stroofwaardo

= interventlowaardo

= goon verhoogdo gohaltes aangetoond

6 Afwlf klngon

Het onderzoek ¡s uitgevoerd conform de NEN 5740. Er is niet afgewekon van do geldende
Beoordelingsrichtlijn (BRL), protocol 2001 en 2002.

7 Gonclusle¡

Voor de bouw van een niouwe woning op het perceel Panwerkswal 1 te Gerkesklooster is een
verkennend bodemondezoek uitgevoerd. ln de bodom komen rosten baksteen voor. Op het
onverharde maaiveld en in hot opgeboorde bodemmateriaal zijn tijdens het veldwerk geen
asbestverdachte materialen waargenomen.

ln het mengmonster van de ondergrond (MM2) is een licht verhoogd gehalte minerale olie
gemeten. De gehaltes van de overige gemeten parameters in de onder- en de gemeten
paramoters in de bovengrond liggen beneden de achtergrondwaarden of de detectiegrens.

ln het grondwater uit peilbuis 1 zijn licht verhoogde gehalten nikkel en barium gemeten. De
gehaltes van de overige gemeton parameters in het grondwater liggen beneden de
streefwaarden of de detectieg rens.

Verhoogde gehalten aan zware metalen in het freatisch grondwater is een verschijnsel dat op tal
van onverdachte locaties in Nederland voorkomt. Zonder dat er sprake is van een
verontreinigingsbron. De verhoogde concentraties kunnen veroorzaakt worden door wisselende
milieuomstandigheden, verhoogde depositie uit de lucht en bodemprocessen. Aangezíen in de
grond geen verhoogde gehalten zware motalen is gemeten, zijn de in het grondwater gemeten
concentraties niet vanaf het maaiveld in de bodem gekomen. Daarom wordt aangenomen dat het
verhoogdo gehalte in het grondwater wordt veroorzaakt door natuurlijke (bodem) processen. Van
een verontreinigde situatie is daarom hier geen sprake.

l1
Wiertsemo & Portners

Pcllbul¡ Fllt rtra¡cct
lm- m¡alvcldl

ZlntulglIkc
AñdlHno

>8Wr >1n
SW+l

>lr

01 2,00 - 3,00 Barium

Nikkel
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Op basis van de zintuiglijke waarnemingen bii de verrichte boorlocaties en de chemische
anslyses van de samengestelde grond(menglmonsters en het grondwatermonster kan worden
geconcludeerd dat de hypothese, zoals deze is gesteld in hoofdstuk 3, formeel verworpen dient te
worden.

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoekshypothese 'niet verdacht'.
Hierbij werden geen verontreinigingen verwacht. U¡t het ondezoek bl¡jkt dat de
milieuhygitinische kwallteit niet overeenkomt met deze verwachting. (zintuiglijke waarnemingen,
gehalten grond en grondwater). Aanpassing van de hypothese achten wij wenselijk. Aanpassing
van de onderzoeksstrategie of het uitvoeren van een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
De lichte verontreinigingen in de ondergrond en het grondwater vormen geen verhoogde risico's
voor de volksgezondheid en/of milieu. Vanuit milieuhygiönisch oogpunt hoeven er geen

beperkingen aan de gebruiks- c.q. bestemmingsmogelijkheden van het terrein te worden gosteld.

II
WierÌsemo & Portners
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.j$ eu rofins
- a.rral¡rúLco*

oflogo (e) m¡t dodmon¡t¡rlnformqtlo behorcndo blf onolyrocoÉlflcqot ¡0tó0t9t0t/t

lon¡trr nr.

8911,707

89tt707

891t707

09tt707

89r 1708

89tt700
891 1708

ô91 1700

091t708

09tt708

toornt

01

02

0l
04

0t

02

01

02

01

02

Yan

0

0

0

0

60

BO

98

100

180

148

Tot

80

80

80

80

90

100

148

140

170

t9E

omrchrllvlng

t
t
I
t

2

2

I
3

a

1

lorcodr

08t2679C97

08!2679407

08c2679109

08 32ó79 600

06c2679590

0812679a10

06s2679t99

0892679att

08t2679101

08t2679106

Pogino 1/1

Ion¡toron.chrflvlng

or (o-Bo) o2 (o-Bo) oc (o-Bo) 04

01 (80-90) 01 (98-1¿rE) 01 (180-

lr¡rotln. ¡oolytl.o !.v.

0lld.w.g aa-4ó
l77i No tornôvold
P.0. 0ox ¡llt

1.1. +rr (o)ta 212 61 00
tox +!r (0)!4 2a2 6t 99
!-moll lnfo-cnv@curolln¡.nl

cNP porlbor s,A.227 921a za
vîT/81w No. lll to¡ll.la,CC3,l0f
KvK No. 0t0Ctó21
¡râN I Nr,7 f rìrPß0227 I 2aît28
BIC: tNPâM.âA

lu;ollnr ¡nolytlco D.v. l! ¡30 t¡a00rt 200¡t gcccrtlflcccrd door
t('V cn orkond door hot Vloon¡c Oawart (OVñü an Dap, !Nt),
hct Drurr.lr. 0.w.rt (0¡M), h.t ìvoolrc C.wcrt (DGRN!-owD)

'" o"t¿ffö'-f*f¿yg87påiífr,5ilÏb 
wat I Gerkesktooste r. pcrrdt¿å âbrûäi,ig 

l'l s¡to www.ourofrnr.nr



*S eu rofins
- a.rlra.I¡rúLco*

Eflogo (C) mGt mothodovorvfzlngcn bchorcndo b[ cnolyrocortlflcoot ¡01óO19tOt/1

înolyro

Drogc Stof

Cryogccn molcn âS9000

0rgonischc stof (glocircst)

lutum(frcctic(2pm)
Borium (Bo)

codm¡um (cd)

r(obolt (co)

Xopcr (Cu)

xwik (Hs)

Molybdccn (Mo)

Nikkcl (N¡)

Lood (Pb)

zink (rn)

Mincrolc olic (cc) (c10 - c40)

Chromotogrom M0 (GC)

PcB (7)

PÊl( som âS3000/RP04

PÂr( (10 vR0M)

c¡ldowog 44.4ó 1ol. +ll (0)f4 212 6f 00
3771 N0 eûrncvôld for+!t(0)t¡ 242 6N99
p,0. tox ¿l19 l.noil info-env(Deurofin¡,nl

úU0 gulqHnr4g Nl. slto www.ourofln3.nl

I.thod.

lVO t 0¡l

w0106

w0f09

ìv0 17 I

tv0423

vtoa 2 3

lVO¡12 3

woa23

w0423

W0¡123

w0425

w0423

w0423

w0202

w0202

wo27 t

wo27 t

w027t

Tochnlok

Grovimetric

Voorbchondcling

Grovimctric

Sodimentotic

ICP.MS

ICP.MS

ICP. MS

ICP.MS

ICP.MS

ICP.MS

ICP-MS

ICP.MS

ICP-MS

GC.FID

GC.FID

GC.MS

GC.MS

GC.MS

Pogino 1/1

llothodo rcfoontlr

Cf. pb 3010-2 cn gw. NEN-ISo 11,1ó8

cf. Rs3000

Cf. pb 3010-3 cn cf. NEN 678¡l

Cf. pb 3010-4 cn cf. NEN sTEg

Cf. pb 3010-8 on cf. i{EN-EN-ISo 17291-2

Cf. pb 3010-E on cf. NEN-EN-IS0 17291-2

Cf. pb 3010-E cn cf. l{EN-EN-¡S0 17291-2

Cf. pb 3010-5 cn cf. NEN-EN-ISo 17291-2

Cf. pb 3010-8 cn cf. NEN-EN-ISo 17291-2

Cf. pb 3010-6 cn cf. NEN-EN-IS0 t7291-2

Cf. pb 3010-B cn cf. NEN-EN-ISo 17291-2

Cf. pb 3010-8 on cf. NEN-EN-ISo 17291-2

Cf. pb 3010-B cn cf. NEN-EN-ISo 17291-2

Cf. pb 3010-7 on gw. NEN-Ei{-ISO tó705

Gelijkw. NEN-EN-IS0 1ó703

cf. pb 3010-8 cn gw. NEN ó980

Cf. pb. 3010-ó cn gw. l{Eil-IS0 18287

Cf. pb. 5010-ó cn gw. t{EN-IS0 18287

Noderc informotic ovcr do toegeposte onderzoeksmethodon qlsmedc een clossificqtic von de mectonzekerhcid
stqqn vormeld in ons ovcrzicht "Specificoties onolyscmcthodcn", vcrsic juli 2011.

!utoflnr ¡nolttlco B.V,

8NP Pqr¡bqs 5,A,227 92tE 2E
vnf/eÎw No. iil. 0o¡at. t¡a, c0t,00t
Kvt( No. 09000ó25
I0AN: NL7 l0NPR0227 I 2a828
BIC: BNPNNT2N

turofins enqlytico 0,v, ¡r tso 1400t: 200/t gôcôrtlflcôcrd doot
10V on orkond door hot vloomro Oeìvcrt (OvnM an oep, tNt),
hot Srul¡ehc c.wert (0¡M), hôt Woolrc Gôwort (DGRNI-oWD)

on ao64!¡76clrtrft9&7Ttbfffr81trS wat 1 Gerkesktooster.pdf



sS eürofins
- a.tla,I¡rtLco*

I

vdVd

ãEo oü R

I

q

odoç R è

(o
ñ

añ

AI
A¡

o
c,¡

q

(o
ñ

t
Ât

ô{
N

o
N

o

FB

ao(o

I
ËI

o$;ü

o

q
o

(o
c;

Tê

ôl

o

óê

(o
o

!t
o

(\¡o
I
é
lr)
ô¡o
ô
é
¡O

o
rc¡t
u5
ct)

g5
óôx
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l;S.eurofins
- a,rral¡rúloo*

Wicrtscmq 0 Portncrs
T.o.v. Stellcmq
Postbus 27
9386 ZG TOTBERT

lnoly¡cccÉificoot
Dotum: 18-Mor-201ó

tlicrbij ontvongt u dc rcsultatcn von hct novolgcndc loborotoriumondcrzock.

Dit ccrtificoot mog uitsluitcnd in zijn gchccl wordcn gcrcproducccrd.
Dc onolysc rcsultotcn hcbbcn ollccn bctrckking op hct bcprocfdc objcct.

Dc grondmonstcr¡ wordcn tot 4 wckcn no dotum ontvongrt bcwoord cn wotcrmonstcrc tot 2 wckcn no
dctum ontvongst. Zondcr tcgcnbcricht wordcn dc mon¡tcr¡ nodicn ofgcvocrd.
lndicn dc monctcr¡ lcngcr bcwsqrd dlcncn tc blijvcn vcrzockcn wij U dit cxcmploor uitarlijk 1 wcrkdog voor ofloop
vqn
dc stondoqrdbcwoorpcrlodc ondcrtckcnd oon ons tc rctourncrcn. Voor dc ko¡tcn vqn hct longcr bcwqrcn yqn

monrtcr¡ vcrwijzcn wij noor dc prijslijrt.

B¡worcn tot:
Dotum: Noom:

\{ij vcrtrouwcn crop uw opdrocht hicrmcc noor vcrwqchting tc hcbbcn uitgcvocrd, mocht U noor oonlciding vcn dit
onolyscccrtificqot nog vrqgcn hcbbcn vcrzockcn wij U contoct op tc ncman mct dc ofdcling Vcrkoop cn f,dvics.

Mct vricndclijkc groct,

Eurofins ânolytico B.V.

Ing. R. Vcldhuizcn
Tcchnicol Monogcr

Ccrti f icootnu m m crlVcrsi c
Uw projcct/vcrslognummcr
Uw projcctnoom
Uw ordsrnummcr
Monstcr(s) ontvongcn

201 6027811/t
vN-ó4770-t
gcrkcskloostcr

09-Mor-201 ó

T.l, +lr (0)14 ¡.¡ ó! 00 rNP Pqrlbqr 5,a,227 lzatt 2g
tor +!l (0)14 212 6t 99 Vnl/!ÎW ilo, ilt roa!,r/a.0tr.!0t
l-noll lnlo-onv@ouroflnr,nl KyK no. 090rcó2r
slt¡www.curoflnr,nl l¡âll:l{t7¡gllPâ022792a921

D¡Cr lt{Pâfl12î

Hondtckcning:

luroflnr inolytlco C.v. lr ¡s0 ¡¡¡001¡ 2004 grcrrtlflcrrrd Coor
ltlv rn rrkrnd door hot vloqnr. cowart (ovnM on D¡p, !l{!),
hrt Dru¡rrl'. c.w.¡t (0¡lr), hot Wqcl¡¡ C.w.rt (0cRt{l.owD)

luroflnr enûlytlco llv.

0lld.r.g 4a.4ó
!771 ll! lorncvold
P.0. ¡or a8t

BIå'd9bî,SD'åXd *' Vhö!'l ËffgU/pålilfiåït¿$fä$ Gerkeskloos ter. pdr



.sS eurofins

înclyrocoÉlficoot
Uw projcct/vcrslcgnummcr
Uw projcctnoom
Uw ordcrnummcr

- a,nalSrúlco*

Yx-ó1770-t
gcrkcskloortcr

Ccrtificootnummcr/Vcrsic
Stqrtdotum
Ropportcgcdotum
BiJlogc
Pogino

20t6027811/t
09-Mar-201 ó

1l-llo¡-201,ó /l2t8t
R,B,C
tt2llongtcrncmcr

}lonstcrmqtrlx
rd
wotcr; tYstQr (Rs3000)

înoly¡¡
l¡tobn

S ¡arium (Bs)

S Codmlum (Cd)

S l(obqlt (Co)

S l(opcr (Cu)

s t(wik (Hg)

S Molybdccn (t'to)

s r{¡kkcl(Ni)

S tood (Pb)

S link (un)

Yluchtlge îtomotltchr l(oolwotr'¡toffon
S Bcnrccn

S Toluccn

S tthylbcnzccn
s o-xylccn

S m, p-Xylccn

S Xylcncn (rom) fqctor 0,7
BTEX (¡om)

S Noftqlccn
S Styrccn

Vluchtlge orgonlrchr hologonkoolwotrr¡toffrn
S Dichloormcthqqn

S Trichloormcthoon

S Tetrqchloormcthqqn

S Trichloorcthccn
S Tetrochloorcthccn
S t,1-Dichloorcthoqn
S 1,2-Dichloorcthoqn

S 1,1,1-Tríchloorcthocn
S 1,1,2-Trichloorcthoon
S cis 1,2-Dichloorethccn

lonhold t

62

<0.20

6,7

8.ô

<0.0 80

<2,0

2t
<2.0

28

<0.20

o.2L

<0.20

<0.1 0

<0.20

o.2t r)

<0.90

<0.020

<0.20

vît/L

lrg/L

vg/t
vg/t
ltg/L

vgtt
$g/L
yît/t

vg/L

ptt/t

vg/L
yîttL

v9/L

]ttt/L
yg/L

vg/L

ttg/L

)tg/L

vg/L
pg/L

vg/L

l¡

l¡

p

F

p

tl

tr

<0.20

<0.20

<0. t0
<0.20

<0. t0
<0. 20

<0. 20

<0.10

<0.10

<0. f0

ît/L
g/L

g/L

g/L

g/t
g/L

9/t
¡lr. Ionrtrromrchr[vlng
I 01

turotlil iñolytlco l.Y

Dqtum monrtrrncma
08-Mof-20 t ó

Ionttar nr.
0 9ró809

Qr door Rvß 0.occrrdlt..rd. vrr:lchtlng
n: âP04 o.kondc vorrlchtlnl
3r Ê3 0000 .rk.nd. v.rrlchtlne
Vr VtâRlt crkcñdc vcrrlchtlne

0lt ccrtlllcoot mog ult'lultcnd ln rlJn gchccl wordcn gcrcproducccrd

!urotlñr inolytlco f.v. lr ¡S0 la00tr 200,1 ¡cccrtlflccffd doorcildowôg ¡a.¡f ó

l77l N0 oorn.v.ld
Þ.0. ¡ox ¿19

Tcl, +Er (o)t4 2.2 ôt oo
tox +rt (o)la ,a2 6t 99
!.ûìoll lhfo-.nv(0.u;ollnr,nl

¡NP Pqribor t,A,227 92aa 2t
Vâl/¡?w t{0. Nr Co¡tl.t4,CtC,C0l
t(vt( No. 0t0ccó2t
lôñN: NUltilÞâo227 921829
C¡Cr oNPeillzâdtdf l¿"fâll$ Nr slt. www.ou'orrnr.nr

T0V.n .rk.nd door h.t Vlcomr. O.wcrt (ovnü .n D.p, ril!), 
TESTEÍT¡

hct !rur¡.1r. ccwcrt (t¡M), hct ìvcolr. o.wcrt (DoRNl-owD)

';d:"i{li:f ö;'Itul'gå"legTrfr,g¡Ps-t'iJ,*itløo.rrrr.p#4r010



{} eu rofins

ânclyrocortlficoot
Uw projcct/vcrslognummcr
Uw projoctnoom
Uw ordcrnummcr

- a.tra.l¡rúlco*

Vl{-ó¿¡77 0- 1

gcrkcskloostcr
Ccrtif icootnumm0r/Vcrs¡o
Stortdotum
Ropportogcdotum
Bijlogc
Pogino

20tó0278t1/t
09-Mor-201 ó
t¡-Mor-201ó /t2l8t
â,8'C
2/2Monstcrnomcr

Monstcrmqtrix
rd
Wotcr; Wqtcr (RS3000)

Rnolyra

S trqns fr2-Dichloorcthccn
CKW (som)

S Tribroommcthqqn

S Vinylchlorldc

S 1,1-Dichloorcthccn
S 1,2-Dichloorcthoncn (Som) fqctor 0,7

S l, t-Dichloorpropoon

S 1,2-Dichloorpropoon

S 1,3-Dichloorpropoon

S Dichloorproponcn son foctor 0.7

Ilnrrob olle

Mincrolc olic (c10-c12)

Mincrolc olic (c12-c1ó)

Mincralc olic (C1ó-C2f)

Minerolc olio (C21-C30)

Mincralc olic (C30-C56)

Minerolc olic (c58-c¿lo)

S Minæolc olic totool (C10-C¡r0)

lrnhold

vg/t
Itg/L
yg/L

)tg/L
pg/L

yglL

ltg/L
yg/L

lrg/l
]tg/L

Itg/L

)tg/L

ttg/L
yg/L

pg/L

yg/L

ttg/L

1

<0.1 0

<1.6

<0.20

<0.10

<0.10

o. 14 t)

<0.20

<0.20

<0.20

0,12

<10

<r0
<10

<1E

<10

<r0
<80

Ìlr. xonrt.romrchrflvlng
1 01

lurotlñ¡ înolytlso l.v,

clldowog 4/a-¡ó

/.2i.. @v

NÑfol. +3f (0)r4 2a2 6t 00
fox +3t (o)ta 2a2 6s 99
l-moil ¡ñfo-cnv@ourof lÍìr. ñl

6NP Psr¡bor 5,A.227 921t 2E

vnT/oTw No, Nt c0a3.1a,00t,30t
Kv( t¡o. 090ôôó23
¡0ÂN: Nl,7l0NPn0227 924828
8¡C: Bt{PÊNt2ñ

Dqtum monltornomc
08-Mqr-20Ió

Q: door Ryâ geoccrediteorde verrichting
ñ: âPo4 crkcndc vcrrlchtlng
s: âS 1000 crkcndc vcffichting
vt vt,ñRfl, orkondc vcrrlchtlng

0it ccrtlllcoot moo ulblultcnd ln rlJn gchccl wordrñ ecrcproducccrd.

¡urofln¡ nnolytlco 0,v, l. ¡s0 ta00t! 200a gcccrtlllcccrd door

llon¡tor nr.

893ó809

îkkoord
Pr.coürdr""iffi

P.0. 8ox al9

dlr]å lbri¿i/rlw Nr slta www..urofinr.nl

t(lv on orkond door hot vloonro cowo¡t (Ovñ¡l on Dop. r.t{¡), 
TESTEII¡h.t erurrclro Ccwcrt (0¡M), hct wqolrc Cawort (DGRN!-0w0)

' 
; a;i g 42 2 6; Elt v'o y eåHn g¡Pn',l t i in*" rl øort r. p#'4 10 1 0



.sS e urofins
- a.rral¡¡rütoo*

rfflage (f) mrt drelmonrtodnfomotl¡ brhorcnde blf cnolyrocrÉlflcaot 2Ot6O2?CUlt
Foglno l/1

Ionatat nt

t9tót09
t9róô09

893ó009

t9rót09

lrrotln¡ tn lttlco ¡.Y.

0lldaw.g aa.aó
ttTf ilt !orñ.v.ld
t.0. lcr al?

lootot

01

01

0t

1.t. +tr (0)r4 2¿2 ór 00
to¡ +!l (o)la 2a2 6t 99
l-úoll lnlo-.nYOourollnr. nl

omrohrlfvln¡ Yon

200

200

200

Tot

500

t00

c00

loroodr ton.t.romaoh{fvln¡

0690t89922 0t
0ó001 t99tó
0000Ct10¡t2

0ó001 s99só

I
2

I

![t tûrlbor ,,à,227 921a zl luiolln. ânolytloo l.v. lr ¡¡0 taoolr 200a ¡occrtlflcÚrd door
v¡T/!¡t ito, ilt roar.la,rcr,lot t(,v rn .rk.nd dcc' h.t Ylqcnt. oav.rt (ovîl.l rn o.p. trr),
rvf ilo. 0t0tôó2t h.t Irurr.h.o.w.rt (l¡lil), h.t Wool.. C.v.¡t (DCRtl!-0ftD)

llâilr ilt7 llNP¡0227 ?8aa1l
ItC¡ lllPîl{12âúr¿8 gbrfàilu r{r tlt rvw,.u'ofln¡. nl an d'g¿rfö2fHilg$Iteåäfu8ilPs'war I G erke eotooete r. pctr



ri$ e urofins
- a.raa.l¡rtloo*

lfflogo (D) m.t opmrrklngrn behorndr blf onolyrcrËlflcaot aotúOrrQaatr,

opm.rkln¡ t)
Dc toct¡wqqrdc vqn dc rom h gclfik oon dc ¡onmotb yon 0r7*RG

poglno ttt

lurotlô. Înûlytl.o l.Y.

olld.n g aa-aó
t77l Il ¡orn.v.ld
P.0. l0r ¡llt

T.l, +tt (o)la ta2 ót 00
fc¡ +tr (o)ra 2a? ôr r9
l-ñoll hìto-.ñvO.urof lñr.nl

!ilp porlbor g,e,22t 921c 2t turollnr tnolytloo !.v. h ¡30 ta00tr t00a grmrtlllcmrd door
viTt¡fl [c. [r aoal.ra,llr.lot rov ¡n ¡rk¡nd dccr hrt vhcíl|t c.w.rt (oyiil .n o.p. ll{!),
KvÍ No. 090tcó2t h.t lrulr.lt. o.w.tt (ltil)r h.t wrôl¡.o.watt (DûrIt-owD)
¡l¡x3 Nt7 I lr{?i02r7 9âaarl
llG! lilPßM,¡â

1770 ll ¡clnayald il! tlta vIrn.aurcflnt.nl
Blad 37 van 49

¡n dccr d¡ cvrrhrld v¡n luranbu;e (tillv).
64770-1 R41 0 67 Panwerkswal I Gerkesklooster.pdf



.iï eu rofins
- a.rra,l¡rúlco*

oljlogc (C) mct mothodovorwfzlngon bchorondo b[ onolyrocoÉlflcqqt 2Ot6O77Caa/t

Rnolytr

gorium (ao)

Codmium (Cd)

Cobolt (Co)

Xoper (Cu)

xwik (Hg)

Molybdcan (Mo)

xikkcl (Ni)

Lood (Pb)

zink (u n)

Aromoton (BTEXN)

Xylcnen som RS3000

styrccn

vocl (11)

Tribroonmethqqn (Eromoform)

vinylchloridc

I , t -oichloorcthecn

DiClEthccn son RS3000

t , 1-Dichloorpropoon

1, 2-Dichloorpropoon

t, 3-Dichloorpropqqn

DiChlprop. som âS300

Mincrolc 0lic (cc) (c10 - c,ro)

Glldowog 44-4ó Tô1. +lr (0)r4 212 6S 00
g77t N0 oornovold Íox +lr (0)3¡t 212 6c 99
P.0. oox a!9 l-noll lnto-cnv@cu¡ofln¡.nl

ûU¿l g8\r{n"4! Nr. sito www. ou'of¡ns' nl

I¡thodo

w0421

w0421

vt04 2 1

lvO/t 2 1

rv04 2 t
w0421

tv04 21

w0421

wol2t
w023¡

lVO 2 E¿1

w0264

w0254

lVO 2 5¡1

w0284

w0284

w0284

w0284

w0284

w0264

w0264

w021 I

lechnhk

ICP.MS

rcP-ms

ICP-MS

¡cP-MS

ICP-ìtS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP.MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-HS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

TV¡- G C. FT D

Poginq f/1

lrthodr refrrontb

Cf. pb 3110-3 cn cf. NEN-Eil-lS0 17291-2

Cf. pb 3110-5 rn cf. NEN-EN-tS0 t7291-2

Cf. pb 3110-3 cn cf. t{EN-EN-lSO 1729a-2

Cf. pb 3110-3 cn cf. NEN-EN-lSO 17291-2

Cf. pb 3110-3 cn cf. tttlt-Ett-lS0 t7291-2

Cf. pb 3110-3 cn cf. NEN-EN-lS0 17291-2

Cf. pb 3110-3 on cf. NEN-EN-lSO 17291-2

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-lS0 t7291-2

Cf. pb 3110-3 cn cf. NeN-eN-lSO t7291-2

Gf. pb 3130-1

cf. pb 3130-t

cf. pb c130-1

Cf. pb 3130-t

cf. pb 3130-1

cf. pb 3130-t

Cf. pb 3130-1

cf. pb 3130-l

Cf. pb 3130-1

cf. pb c130-1

cf. pb 3130-t

cf. pb 3130-2 cn gw. NEN EN rS0 1Eó80

Cf. pb 3110-B

Nodere informqtie over de toegcposte ondcrzoeksmethodon qlsmede een clqssificqtic vqn de meetonzckcrheid
stoon vermeld in ons ovcrzicht "specificotios onolysemethoden", versiejuli 2011.
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il
Tabel l: Gemetsn gohalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembeschermlng

et

lrelect (m.mv) o.00 - o.50 o.50. t.gs
oAd^
ol^ tl¡

Drlum vân 0âl0lno
mle

Meetw GSS lndex ) lndex
Pak-totaal (10 van VROM)
lO.7 faclo

mgßg ds 0,35 0,39

Naflaleen mo/ko dg <0.05 r.04 05 04
Anlhraceen mo/ko ds <0.05 t.04 05 r.04

Fenenthreen mo/ko ds <0.05 <0.04 0.054 0.0s4
mo/ko ds <0 05 <o 0¿ o 057 o 057
mo/ko ds <0.05 <0.04 <0.05 <0.04

Bênzolâìånl ìrecêen mo/ko ds <0.05 .M .05 .04
Benzo(a)pvreen mo/ko ds <0.05 ¡.04 .05 04
Benzo(k)fluoranthoen mo/ko ds <0,05 <0,04 <0.05 <o.04
lndeno-(1.2.3-c.d)ovreen mo/ko ds <o 05 <0 04 <0 05 <o 04
lenzolo.h.i)oervleen mo/ko ds <0.05 <0.04 <0.05 <0.04

Ã mo/ko ds t.35 -0.03 .39 -0.03
PCB lsom 7 mo/ko ds .025 0.0'l

mô/kd ds
PCB 28 mo/ko ds <0.00t !.003 <l

PCB 52 mo/ko ds <0.001 <0,003 <0,001 <0.004
PCB 101 mo/ko ds <0.001 <0.003 <0.001 <0.004

18 mo/ko ds <0.001 <0.003 <0.001 <0.004
mo/ko ds <0.001 <t t.003 t.001 .004
mo/ko ds <0.001 <l ,.003 .001 .004

PCB 180 mo/ko ds <0.001 <t t.003
mô/kô ds 7.7 r.3 -0.03 -0.04

NikkelfNil mo/ko ds 19 22 -o.2 2',1 21 -o22
mo/ko ds 7.8 9.9 -0.2 8.3 9.7 -0.2
mo/ko ds 42 52 .0.15 52 58 .0.14

Molvbdeen Mol mo/ko ds
Cedm¡um fC dì mo/ko ds <o.2 <i 1.2 -o.03 <t 2 .2 -0.03
Berlum fBâ mô/ko da 42 1"', 3t
Kwlk fHoì mo/ko ds <0.05 <t t.04 .0 <l .05 <o.04 -0
Lood fPbl mo/ko ds t5 -0,07 1r

Gloelrest o/o (m/m)
ds

95,9 96,3

o/o mlm g',t.7 8 .7 \u, 7 I 7 ',8'"'
Lutum o/" 2ô 25
Oroanlsche stof (humus) o/o 2,7 2,0
Mlnerale oll mo/ko ds <3 g to, <3 11 

(o,

Mln€rale o e C10 - C40 mo/ko ds
Mlnerale o e C12 - Cl6 mo/ko ds <5 1"

(ot

mo/ko ds <5 <5 18\"'
Mlnerale olie C21 - C30 ma/kq ds <'|.1 2l

Minerale olie C30 - C35 mo/ko ds 12 44\"t 21 105("
mo/ko ds <6 1 6,o' 8.1 40.5 (o,

Æ-

lir
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: Gccn tocbnorm aanwtzlg
: klclncr den dc dclcctlcllmlct
: <. Achtcrgrondwaaldc
: Klclncr of gclflk ran Tucacnwr
:<¡ lntcrvcntlcwaardc
:> lntcrvcntlcwaardc
: Hccilt gccn normwaardc
: vcrhoogdc nppoilagcgrcno
: Gcstendaardl¡ccrdc mcctweerdc
:(GSSD- AW)/(l-AW)

ffi@
6
#
GSSO
lndcx

. Gcfoctol v/e dc BoToVa se,vlac, vcl'slc 2,0,0 -

Taþel 2: Normwaarden confom de Wet Bodembe¡chermlng
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Tabel 3: Gemeten concentratles ln grondwater met beoordellng conform de Wet Bodembeecherming

ot.l.,
s3.

¡otâ.(m.mvl -3"

Naftaleen uo/l <0.o1
)AK 1 VROM <0.00020 \",

som) uo/l <0.9 0,6,',
uo/l 1

Banzêen uo/l .0

Ethvlbenzeen uo/l <0.i <0.1 -0.

Tolu6en uo/l
uo/l
uo/l <0.2 <0.1

ortho-) vlaen uo/l <0.1 <0.1

Stvr€en (Vinvlbenzeen) uo/l <0.1 -0.

Som 16 Aromatlsche
oploBmlddelen

us/l 0,84 *""

Cl{/ì/ lsomì uo/l
1 ,3-Dlchloororooaan uo/l

.1-O¡ hloororooaan uo/l
uoll <o.42 .0

1,2-Dichloorethenen (som, 0.7
facto

ug/l 0,14

Dlchloorpropanen (0,7 som,
1,1+1.2+1.3)

ug/l 0,42

cis + trans.1.2-Dlchlooretheen uo/l
1 .l-Dichlooretheen uo/l <l <0. I 0.0'

uo/l <0. I <0. I
trens-' 2.Dlchlooretheen uo/l <0.1 <0,1

uo/l <l

uo/l <l

uô/l <l

Tetrachloormethaan fi etra) uo/l <l <0.1 0.0'
1.1-Dichloorethaan uo/l <0.1 -o.0'

ìlooretheen ¡tøll <o2 <0.1 .o.02
hloororooaan uo/l <0,2 <0,1

fchloorethean uo/l <0.1 <0,1 0
1.1 .2-' rlchloorelhaan uo/l <1 1 <0.'l 0

uo/l <i 1

Telrachlooretheen (Per) uo/l <l <0.1

Vlnvlchlorlde uoll <0_' <0.1 o.(

uoll 6.7 6.7 -0.17
{il uo/l 21

,ODêT Cul uo/l 8.8 8.8 -0.1

ZinklZnl uo/l
Molvbdeen tMol uoll
Cedmi uo/l
ìarlum fBal uo/l

Kwik fFl ol uo/l <0,05 <0.04 -0,04
Lood )l uo/l <2 <1 .0.23

uo/l 7 
(o,

Minerale olie C10'C40 uo/l <l

Minerale olie C12 - C16 uoll <10 7 t',

Vlinerale olie C16 - C2l uo/l <10 7 \e,

Mlnêrâ e olle C21 - C30 uo/l <15 111"'
e olie C30 - C35 uo/l <10 7 re,

uo/l <1 7 \ot
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: Geen toetgnorm aanwezig
: klelner dan de detectlellmlet
: <= Str€sfwaarde
: > Str€ofwaerdo
: > lntsrventlewaarde
: Grotor dan Tuggenwaarde
: Enkele par6m6ters ontbreken ln de berekenlng van de somfracllo
: Slreefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepasslng
: Enkele paremotors ontbreken in de som
: Hêeft geon normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaard lseerde meetwaarde
r (GSSD - s)/ (l - s)

- Gefoetst vla de BoToVa serube, versie 2.0.0 -

lü
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lndex

Tabel 4: Nomwaarden conform de Wet Bodembeechermlng

@
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s Dlâô ¡ndlcnllef
Neftel6ên uo/l .01 7
Benzean uo/l
Elhvlbânzeen uo/l 4 t50
Stvreen (Vlnvlbenzeen) uo/l 6 300
Tolueen uo/l 7 10(

Xvlenen lsom) uo/l 0.2
Som l8 Arometlsche oolosmldd€len uo/l
I - l .1.Tr¡chloorethãen uo/l .01 30
1 . 1 .2-Trlch loorethaan uall 0,01 130
1 .l.Dichloorethaan uo/l 7 900
1 .l.Dlchlooretheen uo/l 0.01 10
1 .2.Dichlooretheen uo/l 7 4
Dlchloormêtheen uo/l
Dichloôrorooâen uo/l .8
Têlrâchlôôrelha6n (Per) uo/l .01 I

Telrachloormetheen (Têtre) uo/l
Trlbroommsthaan (bromoform) uo/l 630
Trichlooretheen firl) uo/l 24 s00
Trlchloormethaan lChloroform) uo/l 6 )

Vinvlchlorlde uo/l 1

cls + lrens-1 .2-Dichloorêlheen uo/l .01

Bârium [Bel uo/l ) 200 a2
Cadmlum todl uo/l ,4 0,06
Kobell fCol uo/l 20 o7 100
Kooer fCul uo/l 15 1.3 75
Kwlk fHol uo/l 3
Lood fPbl uo/l
Molvbdeên fMol uo/l 3.6 30
Nikkel fNil uo/l
ZlnklZnl uq/l I 5 24 800
Minerale olie C10 - C40 uo/l 50 600
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