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1 Inleiding 

1.1 Aigemeen 
In opdracht van Provincie Noord-Holland heeft Grontmij Nederland S.v. een verkennend bo
demonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Sovenkerkerpolder te Amstelveen. Het verken
nend bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5740/A1, Sodem - Onderzoeksstrategie bij 
verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygienische kwaliteit van bodem en grand, 
uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) oktober 1999, met aanvulling juni 
2008. 

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. Een overzicht van de 
locatie is weergegeven in bijlage 2. 

1.2 Aanleiding en doelstelling 
Aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen realisa
tie van een waterberging ter plaatse van de Sovenkerkerpolder. 

In verband hiermee is inzicht in de milieuhygienische kwaliteit van de bodem (slib, grond en 
grondwater) noodzakelijk. 

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygienische bodemkwaliteit van de on
derzoekslocatie. Op basis van de onderzoeksresultaten moet worden vastgesteld of de ge
wenste vorm van bodemgebruik (waterberging), vanuit milieuhygienisch oogpunt gezien, moge
lijk is en zo niet, welke vervolgacties noodzakelijk zijn. Tevens dienen de hergebruiksmogelijk
heden van de grond te worden bepaald. 

Het verkennend bodemonderzoek is een steekproef en is niet bedoeld om de exacte aard en 
omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven. 

1.3 Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid 
Grontmij wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoefien, doelsteliingen 
en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. De wijze waarop de kwaliteit van de door Grontmij 
uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen wordt gewaarborgd, is vermeld in bijlage 7. 

Grontmij Nederland S.v. verklaart hierbij dat zij, de NV waar Grontmij Nederland s.v. deel van 
uitmaakt, en haar onderaannemers geen belang hebben bij de uitkomsten van het bodemon
derzoek. Het onderzoek is derhalve volgens de eisen uit het Sesluit bodemkwaliteit onafhanke
lijk uitgevoerd. In de rapportage wordt expliciet vermeld welke werkzaamheden zijn uitgevoerd 
onder de beoordelingsrichtlijnen en onderliggende protocollen, op welke punten eventueel is 
afgeweken van de protocolien en wat de mogelijke consequenties zijn van de afwijkingen . 
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Inlelding 

1.4 Opbouw van het rapport 
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 
• de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2); 
• de uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden (hoofdstuk 3); 
• de resultaten van het veldonderzoek (hoofdstuk 4); 
• de resultaten van het laboratoriumonderzoek en de interpretatie (hoofdstuk 5); 
• een evaluatie van de onderzoeksresultaten, toetsing van de gekozen onderzoeks

hypothese en conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6). 

De bijbehorende tekeningen, boorprofielen en analysecertificaten zijn als bijlage opgenomen. 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Aigemeen 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. Dit resulteert in een 
hypothese over de mate van verdachtheid ten aanzien van bodemverontreiniging op de locatie. 

Het vooronderzoek is uitgevoerd gebaseerd op de NVN 5725 met uitzondering van de financi
eel/juridische aspecten . De resultaten van het vooronderzoek zijn in de onderstaande paragra
fen weergegeven. 

2.2 Locatiegegevens 
In onderstaande tabel zijn de locatiegegevens samengevat. 

Tabel 2.1: Overzicht locatiegegevens 

Adres locatie Bovenkerkerpolder Amstelveen 

Kadastrale gegevens locatie Amstelveen, sectie N, 

percelen: 

188,176,451,179 

Oppervlakte locatie (in m2) 

waarvan bebouwd (in m2) 

Huidig gebruik 

Verhardingen 

en gedeeltelijk percelen: 

450, 449,533,438,437,436,435,434,191 

140.000 

° Weiland, akkeriand 

Geen 

2.3 Geraadpleegde bronnen 
Bij het verzamelen van de historische gegevens zijn verschillende bronnen geraadpleegd. In 
onderstaande tabel is vermeld welke bronnen hiervoor gebruikt zijn en of bij de geraadpleegde 
bronnen informatie beschikbaar was over de onderzoekslocatie en omliggende percelen. In pa
ragraaf 2.4 zijn de resultaten van het vooronderzoek toegelicht. 

Tabel 2.2: Overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek 

Bron Korte toelichting 

Internet 

• www.bodem Geen relevante gegevens 

loket.nl 

• www.kich .nl Siootdempingen aanwezig 

• www.ahn.nl Hoogte circa -5.3 m t.o.v. NAP 

• www.bodem Geen relevante informatie beschikbaar 

data.nl 

Gemeente Amstelveen 

• Bodemarchief Geen gegevens beschikbaar 

• Hinderwetarchief 

• Wet milieubeheerarchief 

• Tankenbestand 

• Bodemkwaliteitskaart 

Hoogheemraadschap 

• Waterbodemkwaliteit 

Overige bronnen 

.f Grontmij 

Geen gegevens beschikbaar 

Geen gegevens beschikbaar 

Geen gegevens beschikbaar 

Zone B5 (bovengrond) en zone 05 (ondergrond) 

Onverdacht gebied, geen meetgegevens beschikbaar 
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Vooronderzoek 

• Luchtfoto-atlas Siootdempingen 

• Historische atlas Siootdempingen 

• Interviews 

2.4 Resultaten dossieronderzoek 
Gemeente Amstelveen beschikt over een bodemkwaliteitskaart waarbij voor het gemeentelijk 
grondgebied achtergrondwaarden zijn vastgesteld. De locatie is gelegen in de bodemkwaliteit
zones Amstelveen B5 (bovengrond) en Amstelveen 05 (ondergrond). De bovengrond is naar 
verwachting Iicht verontreinigd. De ondergrond is naar verwachting schoon. 

De onderzoekslocatie maakt onderdeel uit van de Provincia Ie Ecologische Hoofdstructuur. Dit 
houdt in dat indien grond wordt toegepast binnen het gebied, deze niet aileen een vergelijkbare 
chemische kwaliteit heeft, maar dat ook de fysische eigenschappen overeenkomen. 

De huidige kavelstructuur is veranderd ten opzichte van de oude kavelstructuur zoals op onder
staand kaartje weergegeven. Waarschijnlijk is een aantal watergangen gedempt. Gedempte 
watergangen zijn verdachte locaties omdat als dempingmateriaal mogelijk bodemvreemde ma
terialen zijn toegepast. 

Figuur: 2.1 Historische verkaveling (bron: www.kich .nl). 
• .&. 

... Topografie: ~ 2005, TD Kada=ter, 

2.5 Resultaten terreininspectie 
De terreininspectie is uitgevoerd door Grontmij Nederland B.V. op 12 december 2008. Het ge
hele onderzoeksgebied bestaat uit weilanden. Tijdens de terreininspectie zijn geen asbestver
dachte materialen op het maaiveld aangetroffen. Opgemerkt wordt dat de visuele inspectie niet 
is uitgevoerd conform de eisen van NEN 5707. Binnen het gebied zijn geen puinhoudende 
dammen aangetroffen. 

2.6 Bodemopbouw en geohydrologie 
De regionale bodemopbouw is weergegeven in onderstaande tabel. De gegevens uit deze tabel 
zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland Den Haag / Utrecht 30D-Oost-31 West, 
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Vooronderzoek 

TNO Grondwater en Geo-energie, 1980. De maaiveldhoogte ter plaatse van de locatie komt 
globaal overeen met NAP -5,3m. 

Tabel 2.3: Regionale bodemopbouw 

Globale diepte (m -mv) Samenstelling Geohydrologische Formatie 

eenheid 

0-12 Leem, fijn zand Oeklaag Westland Formatie 

12-50 Slibhoudende zanden 1 e watervoerend pakket Pleistocene formaties 

Op grond van de TNO/DGV gegevens wordt geconcludeerd dat in het gebied vermoedelijk 
sprake is van een kwelsituatie. Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt in 
oostelijke richting. 

2.7 Opstelling onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie 
Conform de aanpak van de NEN 5740 dient, op basis van de resultaten van het vooronderzoek 
een onderzoekshypothese te worden vastgesteld. Hierbij wordt de onderzoekslocatie zo nodig 
onderverdeeld in deellocaties. Per (deel)locatie moet een onderzoekshypothese worden opge
steld, op basis waarvan de onderzoeksstrategie wordt bepaald. De hypothese geeft het volgen
de aan: 

• 
• 
• 
• 

of de bodem naar verwachting wei of niet verontreinigd is; 
de aard van de verontreinigende stoffen; 
de plaats van voorkomen van de verontreinigende stoffen; 
of de stoffen worden verwacht in grond en/of grondwater. 

In onderstaande tabel is de indeling in deellocaties met de bijbehorende onderzoekshypothese 
en onderzoeksstrategie weergegeven. 

TabeI2.4: te onderscheiden deellocaties met onderzoeksstrategie 

Locatie 

Onderzoeksgebied Bovenkerkerpolder 

Sioordempingen 

Onverdacht 

Oppervlakte 

(in m2
) 

140.000 

7 stuks 

Onderzoeks

strategie1 

ONV 
gebaseerd op 

VEO-HE 

1 ONV 

VEO-HE Verdacht, diffuse bodembelasting, heterogene verontreiniging op 
schaal van monstememing 

Opgemerkt wordt dat de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN 5740) niet geschikt is am de 
eventuele aanwezigheid van asbest in de bodem aan te tonen. Onderzoek naar asbest in de 
grond dient plaats te vinden conform de NEN 5707. Uit het vooronderzoek is gebleken dat de 
locatie onverdacht is met betrekking tot asbest. Opgemerkt wordt dat bij de uitvoering van het 
veldwerk aandacht is besteed aan het eventueel zintuiglijk voorkomen van as best op en in de 
bodem. 

In hoofdstuk 3 is de onderzoeksstrategie (boringen, peilbuizen en analyses) uitgewerkt in de 
vorm van een onderzoeksinspanning (veldwerk en laboratorium) . 
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3 Veld- en laboratoriumwerkzaamheden 

3.1 Veldonderzoek 
Het veldonderzoek is verricht door de groep Terreinonderzoek van Grontmij Nederland by. De
ze groep is erkend voor het uitvoeren van veldwerk conform de BRL SIKB 2000, 'Veldwerk bij 
Milieuhygienisch bodemonderzoek'. De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens voornoemde 
BRL SI KB 2000 en de bijbehorende VKB protocollen 2001 en 2002. Het veldwerk is op 10, 11, 
12, 15, 16 en 18 december 2008 uitgevoerd en heeft bestaan uit de volgende werkzaamheden: 
• het uitvoeren van een visuele terreininspectie. Mede aan de hand hiervan is de 

plaats van de boringen bepaald; 
• het uitvoeren van in totaal 97 handboringen; 
• het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal op 

bodemkundige eigenschappen en op eventueel aanwezige verontreinigingsken
merken, inclusief eventuele asbestverdachte materialen; 

• het nemen van monsters van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal. De 
monstertrajecten zijn weergegeven aan de rechterzijde van de boorprofielen in bij
lage 3; 

• het plaatsen van een peilbuis met een filterlengte van 1,0 m in vijftien van de die
pere boorgaten; 

• het doorpompen van de peilbuizen direct na plaatsing hiervan. 

De bemonstering van de waterbodem heeft plaatsgevonden vol gens de eisen van VKB-protocol 
2003. De monsternemer was op het moment van de monstername nog niet geregistreerd als 
erkend monsternemer. De werkzaamheden bij de waterbodem vallen daarom niet onder de 
VRL-SIKB 2000. De verplichting om waterbodemonderzoek uit te voeren onder BRL-SIKB 2000 
en bijbehorend protocol 2003 gaat per 1 juli 2009 van kracht. De volgende werkzaamheden zijn 
uitgevoerd ter plaatse van de sloten: 
• het uitvoeren van 37 slibsteken; 
• het samenstellen van vier mengmonsters uit de genomen slibsteken. 

Op 18 december 2008 zijn de volgende werkzaamheden verricht: 
• het opnemen van de grondwaterstand in de peilbuizen; 
• het bepalen van de zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (Ec) van 

het grondwater; 
• het nemen van grondwatermonsters uit de peilbuizen. 

In tabel 3.1 zijn de uitgevoerde boringen en peilbuizen met boordieptes weergegeven. Bijlage 2 
geeft een overzicht van de situering van de verrichte boringen en de geplaatste peilbuizen. 

3.2 Laboratoriumonderzoek 
De geselecteerde grond(meng)- en grondwatermonsters zijn in het door RvA geaccrediteerde 
laboratorium van ALcontrol Laboratories geanalyseerd. Menging van de grondmonsters heeft 
plaatsgevonden in het laboratorium. De analyses zijn uitgevoerd conform de protocollen die 
vallen onder het accreditatieschema van de AS 3000 richtlijn. 

Een overzicht van het aantal en van de verrichte laboratoriumanalyses is weergegeven in tabel 
3.1 . 
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Veld- en laboratoriumwerkzaamheden 

Tabel3.1 Overzicht veld- en laboratoriumonderzoek 

Locatie Onderzoeks- Aantal boringen en peilbuizen 

strategie 

Aantal en soort analyses 1 

1,5 2,0 2,5 m-mv Slib- Grond Slib 

m-mv m-mv met peilbuis steken 

Grond

water 

Bovenkerkerpolder ONV 61 21 15 8bg STAPg 

80g STAPg 

5 STAPg 

15 STAPw 

Siootdempingen 

Waterbodem 

VEO-HE 

1 STAPg Standaard pakket grond: 

21 

37 4WBREG 

Lutumgehalte, organisch stofgehalte, droge stor, barium, cadmium, koball, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel, zink, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 van VROM), poly

chloorbifenylen (PCB 7 van VROM) en minerale olie (GC), conform AS 3000 

bg = bovengrond 

og = ondergrond 

STAPw Standaard pakkel grondwater: 

pH, Ec, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, vluchtige aroma ten 

(benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en nattaleen), gehalogeneerde koolwaterstof

fen (17 verbindingen) en minerale olie (GC), conform AS 3000 

WBREG Het Regionale waterbodem + baggerspecie, "basispakket" NEN 5720 + OCB 

droge stof geha/te, organische stofgehalte en lutumgeha/te, barium, cadmium, koba/t, koper, 

kwik,lood, molybdeen, nikkel, zink,PCB's (polychloorbifenylen), PAK 10 VROM en minerale olie 

GC C10-C40, chloordaan, DDT,DDE, DOD, som-DDTIDDDIOOE, aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, 

som-drins, a-endosulfan, endosulfansulfaat, a-HCH, (!,-HCH, gamma-HCH, o-HCH, som HCH's, 

heptachloor, som-heptachloorepoxide, hexachloorbutadieen, som OCB's. 

Voor de toegepaste methoden bij het laboratoriumonderzoek wordt verwezen naar bijlage 4. 

3.3 Afwijkingen van de onderzoeksstrategie 
In verband met de voorgenomen ontgraving tot circa 1,5m -mv op de onderzoekslocatie zijn 
aile boringen doorgezet tot minimaal deze diepte. Dit is een afwijking op de onderzoeksstrategie 
voor onverdachte locaties zoals omschreven in de NEN 5740 omdat deze uitgaat van boringen 
tot 0,5m - mv en boringen tot de grondwaterstand. Met het doorzetten van de boringen wordt 
een beter beeld verkregen van de milieuhygi~nische kwaliteit van de bodem . 
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4 Resultaten veldonderzoek 

4.1 Bodemopbouw en grondwatergegevens 
De resultaten van de bodemkundige beoordeling van de boringen zijn in bijlage 3 in de vorm 
van boorprofielen weergegeven. Op basis van deze boorprofielen kan de bodemopbouw als 
voigt worden beschreven. Vanaf maaiveld tot circa 2,5 m -mv (is maximale boordiepte) bevindt 
zich klei. Plaatselijk is van 1 ,5m -mv tot 2,5m -mv veen aangetroffen. 

Het grondwater bevond zich op 18 december 2008 op circa 0,8 m -mv. In onderstaande tabel 
zijn de resultaten van de veldmetingen van het grondwater weergegeven. 

TabeI4.1: Resultaten veldmetingen grondwater 

Peilbuis Filterstelling (m -mv) Grondwaterstand pH (-) Ec (IJS/cm) 

(m -mv) 

B01 1,0-2,0 0,72 6,42 3020 
B02 1,0 - 2,0 0,81 6,68 2820 

B03 1,2 - 2,2 0,62 6,9 2610 
B04 1,2 - 2,2 0,76 6,84 2470 

B05 1,2-2,2 0,73 6,66 2530 

B06 1,2 -2,2 0,78 6,85 2180 
B07 1,2 - 2,2 0,70 6,73 1998 
B08 1,2 - 2,2 0,80 6,78 2090 

B09 1,2 -2,2 1,05 6,7 2790 
B10 1,0 - 2,0 0,81 6,36 2700 
B11 1,2 -2,2 1,08 B,96 1555 
B12 1,2 - 2,2 0,79 B,66 1320 

B13 1,2-2,2 1,13 6,69 2450 

B14 1,2 - 2,2 1,07 6,69 2460 

B15 1,0 - 2,0 0,77 6,69 2280 

Een eventueel afwijkende zuurgraad (pH) en geleidingsvermogen (EC) in het grondwater kan 
een indicator zijn voor de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. De in de tabel 4.2 weer
gegeven waarden voor de zuurgraad en het elektrisch geleidingsvermogen worden niet als af
wijkend beschouwd. 

4.2 ZintuigJijke waarnemingen 
Tijdens de boorwerkzaamheden zijn zintuiglijk kenmerken waargenomen die kunnen duiden op 
de aanwezigheid van verontreinigende stoffen . Deze waarnemingen zijn weergegeven in tabel 
4.2. Bij de boringen die niet in de tabel zijn vermeld, zijn zintuiglijk geen verontreinigingsken
merken waargenomen . 
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Resultaten veldonderzoek 

TabeI4.2: Zintuig/ijk waargenomen verontreinigingskenmerken 

8oring- Maximale boordiep-

nummer te 

(m-mv) 

801 2,50 

804 2,50 

809 2,50 

812 2,50 

813 2,50 

814 2,5 

816 1,5 

818 1,5 

819 1,5 

821 1,5 

825 1,5 

827 1,5 

828 1,5 

829 1,5 

830 1,5 

831 1,5 

833 1,5 

835 1,5 

836 1,5 

837 1,5 

838 1,5 

839 1,5 

840 1,5 

841 1,5 

845 1,5 

846 1,5 

848 1,5 

849 1,5 

850 1,5 

852 1,5 

853 1,5 

854 1,5 

855 1,5 

856 1,5 

857 1,5 

858 1,5 

859 1,5 

860 1,5 

862 1,5 

863 1,5 

864 1,5 

865 1,5 

866 1,5 

867 1,5 

868 1,5 

869 1,5 

870 1,5 

871 1,5 

872 1,5 

873 1,5 

.: Grontmij 

Oiepte Grondsoort 

(m -mv) 

0,9 -1,3 Klei 

0,75-1,2 Klei 

0,0 - 0,5 Klei 

0,9 -1,3 Klei 

0,9 -1,7 Klei 

1,9-2,4 Klei 

1,7-2,2 Klei 

1,0 -1,3 Klei 

0,7 -1,1 Klei 

0,7 -1,0 Klei 

0,75 -1,15 Klei 

1,1 -1,5 Klei 

1,0 -1,5 Klei 

0,9-1,4 Klei 

1,1 -,1,5 Klei 

0,0-0,15 Klei 

1,0 -1,5 Klei 

0,0 - 0,2 Klei 

1,0 -1,5 Klei 

0,8 -1,2 Klei 

0,8 -1,1 Klei 

1,1 -1,5 Klei 

0,0 - 0,5 Klei 

1,2 -1,5 Klei 

1,2 - 1,5 Klei 

1,2 - 1,5 Klei 

0,75 -1,35 Klei 

0,8 -1,3 Klei 

0,7 -1,5 Klei 

0,6 - 0,9 Klei 

0,75 -1,25 Klei 

1,1 -1,5 Klei 

0,0 - 0,3 Klei 

0,9 - 1,4 Klei 

1,15 - 1,5 Klei 

1,25 -1,5 Klei 

0,7-1,2 Klei 

1,0-1,5 Klei 

0,8 -1,2 Klei 

1,0 -1,5 Klei 

0,75 -1,3 Klei 

0,7 -1,2 Klei 

0,75 -1,25 Klei 

0,9 - 1,4 Klei 

0,7-1,1 Klei 

0,7 -1,0 Klei 

0,85 -1,2 Klei 

0,55 -1,05 Klei 

0,7 -1,2 Klei 

0,6 - 0,9 Klei 

0,75 -1,25 Klei 

0,9 -1,4 Klei 

0,75 -1,2 Klei 

0,6 -1,0 Klei 

Zintuiglijke waarneming 

Resten slib 

Resten slib 

Resten baksteen 

Resten slib 

Resten slib 

Resten slib 

Resten slib 

Resten slib 

Resten slib 

Resten slib 

Zwak slibhoudend 

Zwak slibhoudend 

Resten slib 

Resten slib 

Resten slib 

Resten sintels 

Resten slib 

Resten sintels 

Zwak slibhoudend 

Resten slib 

Resten slib 

Zwak slibhoudend 

Resten baksteen 

Zwak slibhoudend 

Zwak slibhoudend 

Resten slib 

Resten slib 

Resten slib 

Resten slib 

Resten slib 

Resten slib 

Resten slib 

Resten puin 

Resten slib 

Zwak slibhoudend 

Zwak slibhoudend 

Resten slib 

Resten slib 

Resten slib 

Zwak slibhoudend 

Resten slib 

Resten slib 

Resten slib 

Zwak slibhoudend 

Resten slib 

Resten slib 

Resten slib 

Resten slib 

Resten slib 

Resten slib 

Resten slib 

Zwak slibhoudend 

Resten slib 

Resten slib 
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MMOG6 0,8 -1,5 46,47 

R3 0,7 -1,2 R3-2 

R4 0,8 -1,25 R4-1, R4-2, R4-3 

R5 0,9 -1,5 R5-1, R5-2, R5-3 

R6 0,9 -1,25 R6-2, R6-3 

R7 0,9 -1,4 R7-2, R7-3 

MM1 0,5 - 0,7 S1 

MM2 0,5 - 0,8 S2 

MM3 0,45-0,84 S3 

MM4 0,3-0,6 S4 

PB1 01 

PB2 02 

PB3 03 

PB4 04 

PB5 05 

PB6 06 

PB7 07 

PB8 08 

PB9 09 

PB10 10 

PB11 11 

PB12 12 

PB13 13 

PB14 14 

PB15 15 

.s Grontmij 

STAPg 

STAPg 

STAPg 

STAPg 

STAPg 

STAPg 

WBREG 

WBREG 

WBREG 

WBREG 

STAPw 

STAPw 

STAPw 

STAPw 

STAPw 

STAPw 

STAPw 

STAPw 

STAPw 

STAPw 

STAPw 

STAPw 

STAPw 

STAPw 

STAPw 

Resu/taten veldonderzoek 

Ondergrond 

Resten slib, mogelijke slootdemping 

Resten slib, mogelijke slootdemping 

Resien slib, mogelljke slootdemping 

Resten slib, mogelijke slootdemping 

Resten slib, mogelijke slootdemping 

Waterbodem sliblaag 

Waterbodem sliblaag 

Waterbodem sliblaag 

Waterbodem sliblaag 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 

Grondwater 
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5 Resultaten laboratoriumonderzoek 

5.1 Analyseresultaten 
De analysecertificaten van ALcontrol Laboratories met de resultaten van het laboratoriumon
derzoek en een toelichting op de toegepaste analysemethoden zijn weergegeven in bijlage 4. 

5.2 Toetsingskader 

5.2.1 Mate van bodemverontreiniging 
Voor de bepaling of en in welke mate bodemverontreiniging aanwezig is, zijn toetsingswaarden 
opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2006, zoals gewijzigd op 1 oktober 2008. 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden in deze circulaire. Het toetsingsre
sultaat is in bijlage 5 weergegeven . Een toelichting op dit toetsingskader is opgenomen in bijla
ge 6 bij dit rapport en daarbij zijn tevens de toetsingswaarden voor de bodemtypen opgenomen . 

De volgende toetsingswaarden worden onderscheiden voor grand en waterbodem (slib): 
• AW: Achtergrondwaarde, het gehalte in onbelaste natuurgebieden en landbouw

gronden; 
• T: Tussenwaarde, het gemiddelde van de achtergrandwaarde en de interventie

waarde, criterium voor nader onderzoek; 
• I: Interventiewaarde, het gehalte waarboven ernstige vermindering optreedt van de 

functionele eigenschappen van de bodem. 

Voor grondwater gelden de volgende toetsingswaarden: 
• S: Streefwaarde, ijkpunt voor een milieukwatiteit van het grandwater op de lange 

termijn op basis van het verwaarloosbaar risiconiveau voor het ecosysteem; 
• T: Tussenwaarde, het gemiddelde van de Streefwaarde en de Interventiewaarde, 

criterium voor nader onderzoek; 
• I: Interventiewaarde, het gehalte waarboven ernstige vermindering optreedt van de 

functionele eigenschappen van de bodem . 

5.2.2 Toepassing van grond 
Voor de toepassing van grond en bagger op landbodem geldt vanaf 1 juli 2008 het toetsingska
der op basis van het Besluit bodemkwaliteit. In de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit zijn 
normen opgenomen waaraan de kwaliteit van toe te passen grond of bagger of de kwatiteit van 
de ontvangende bodem kan worden getoetst. De analyseresultaten zijn getoetst aan de toet
singswaarden van de Regeling bodemkwaliteit. Het toetsingsresultaat is weergegeven in bijla
ge 5. Een toelichting op dit toetsingskader is opgenomen in bijlage 6 bij dit rapport en daarbij 
zijn tevens de toetsingswaarden voor de bodemtypen opgenomen. 

Binnen het Besluit bodemkwaliteit worden bij grondverzet de volgende toetsingswaarden on
derscheiden binnen het generieke beleid: 
• AW: Achtergrondwaarde, het gehalte in onbelaste natuurgebieden en landbouw

gronden; 
• MWw: Maximale Waarde wonen, het maximale gehalte waarbij de bodemkwaliteit 

duurzaam geschikt is voor de bodemfunctieklasse wonen; 
• MWi: Maximale Waarde industrie, het maximale gehalte waarbij de bodemkwaliteit 

duurzaam geschikt is voor de bodemfunctieklasse industrie. 
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Resultaten laboratoriumonderzoek 

Waterbodem 
Om vast te stellen of baggerspecie verspreidbaar is over het aangrenzend perceel is de msPAF 
berekend. HieNoor is gebruik gemaakt van de door Rijkswaterstaat beschikbaar gestelde 
spreadsheet. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 5. 

5.3 Overschrijdingen 
Uit de toetsing van de gemeten waarden in bijlage 5 blijkt dat in een aantal van de onderzochte 
monsters gehalten boven de toetsingswaarden zijn aangetroffen. De overschrijdingen van de 
toetsingswaarden (circulaire bodemsanering) zijn weergegeven in de tabellen 5.1 (grand), 5.2 
(grondwater) en 5.3 (slib) . Met behulp van de msPAF bepaling is de verspreidbaarheid van het 
slib vastgesteld (zie tabel 5.4) . Tabel 5.5 bevat de overschrijdingen van de toetsingswaarden 
binnen het Besluit Bodemkwaliteit. 

Tabel 5.1 Overschrijdingen van de toetsingswaarden grondmonsters (Circulaire bodemsanering) 

Monster Monstertraject Boringnummers 

(m-mv) 

M1 0,45 - 0,8 02 

M4 0,0- 0,5 30 

MMBG2 0,0- 0,5 27,28, 29, 32, 

33, 34, 36, 39, 

41,43 

MMBG3 0,0-0,5 45,47, 48, 51, 

54, 55, 58, 60, 

61 , 63 

MMBG4 0,0- 0,4 64, 66, 67, 68, 

70, 71, 72, 73, 

75, 76 

> AW : overschrijding van de Achtergrondwaarde 

> T : overschrijding van de Tussenwaarde 

> I : overschrijding van de Interventiewaarde 

: geen overschrijding 

.: Grontmij 

>AW 

Molybdeen 

Kwik 

Lood 

Molybdeen 

Pak-totaal 

Kwik 

Molybdeen 

Pak-totaal 

Kwik 

Molybdeen 

Kwik 

Molybdeen 

Mate van verontreiniging 

>T >1 
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Resultaten laboratoriumonderzoek 

Tabel5.2 Overschrijdingen van toetsingwaarden grondwatermonsters (Circulaire bodemsanering) 

Peilbuis Filterstelllng (m -my) Mate van verontreiniging 
>5 >T >1 

01 1,0 - 2,0 Barium 
02 1,0 - 2,0 Barium 

03 

04 
05 

06 
07 

08 

09 

10 
11 
12 

13 

14 

15 

1,2 - 2,2 

1,2 -2,2 
1,2 - 2,2 

1,2 -2,2 
1,2 - 2,2 

1,2 - 2,2 
1,2-2,2 

1,0 -2,0 
1,2-2,2 
1,2 -2,2 

1,2 - 2,2 

1,2 -2,2 

1,0-2,0 

Naftaleen' 
Barium 
Kobal! 
Nikkei 
Barium 
Barium 
Kobait 
Nikkel 

Tetrachlooretheen' 
Barium 
Barium 
Nikkel 
Zink 

Xylenen (0,7 factor) 
Naftaleen' 

Dichloormethaan 
Barium 
Barium 

Xylenen (0,7 factor) 
Barium 
Barium 
Nikkei 
Zink 

Barium 
Naftaleer;' 

Barium 
Naftaleen' 

Barium 

> S : ovarschrijding van de straefwaarde 
> T : overschrijding van de tussenwaarda 
> I : overschrijding van de inteNentiewaarda 

: geen overschrijding 
: in het grondwater is een concentratia lager dan de rapportagegrens gemeten. De rapportagegrens lag ech

ter hager dan de streefwaarde, waardoor conform AS3000 hat monster als licht verontreinigd dient fa worden 
beschouwd . 
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Resultaten laboratoriumonderzoek 

Tabel 5.3 Overschrijdingen van de toetsingswaarden slibmonsters (Circulaire bodemsanering) 

Monster Monstertraject Slibtraject Mate van verontreiniging 

(m -my) >AW >T >1 

MM1 slib 0,5 - 0,7 01 Endrin 

Telodrin 

Beta-HCH 

Heptachloor 

Alfa-endosulfan 

Som chloordaan 

Som chloordaan (0,7 

factor) 

MM2 slib 0,5 - 0,8 02 Alfa-endosulfan 

> AW : overschrijding van de Achtergrondwaarde 

> T : overschrijding van de Tussenwaarde 

> I : overschrijding van de Inlerventiewaarde 

J : geen overschrijding 

J 

• 1 

Tabel5.4 Ba 

Monster Monstertraject 
m -my) 

•. ~M1 31.Ii.~.. Q2.::.o 7 
MM2 slib 0,5 - 0,8 

MM3 slib _ '2&.:-_9.&_ 

Slibtraject 

01 .. _--
Q?:-
03 

Verspreidbaar op aangrenzend perceel 

a/nee 

Ja 

. -------~ .-.- .. 
Ja ---- .. _ ......... - --- --_. 

- ~-

Tabel 5.5 Overschrijdingen van de toetsingswaarden grondmonsters (Besluit bodemkwaliteitJ 

Monster Monstertraject Boringnummers Bodemkwaliteitsklasse generiek beleld 

(m ·mv) >AW >MWw >MWi Oordeel' 

M1 .. - AW 9!~~ .-:!2..? w. M()ly_b~f3~~l - '-
M4 0,0 - 0,5 30 Kwik 

Lood 

Molybdeen 

.. - .. . .-........ - .. . _. -. 
MMBG2 0,0 - 0,5 27,28,29, 32, Kwik 

33, 34, 36, 39, Molybdeen 

4j L~} Pak·totaal 
•• _ .... 0 •• _ .. - . - - - . .. --- ... -

MMBG3 0,0 - 0,5 45,47,48,51, Kwik 

54, 55, 58, 60, Molybdeen 

- . -- 61,~ -
MMBG4 0,0 - 0,4 64, 66, 67, 68, Kwik 

70, 71, 72, 73, Molybdeen 

. . ??, ?~ 

> AW : overschrijding van de achlergrondwaarde 

> MWw : overschrijding van de maximale waarde wonen 

> MWi : overschrijding van de maximale waarde industrie 

: geen overschrijding 

Pak·totaal 

. - . . -

. - . 

: het betrett hier het oordeel voor toepassing op landbodem. 

.. Industrie 

. . - .. . 
Wonen 

.... --~- .... -- . - -- -
AW 

-- . - .-. . 
AW 

... 

Op basis van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek wordt de milieuhygienische 
kwaliteit van de bodem besproken in hoofdstuk 6 . 
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6 Evaluatie 

6.1 Aigemeen 
In dit hoofdstuk vindt de integratie plaats van de resultaten van het veld- en laboratoriumonder
zoek. Op basis hiervan is de milieuhygienische kwaliteit van de bod em (grond en grondwater) 
beschreven . 

6.2 Milieuhygienische kwaliteit van de bodem 

Grand 
In de kleiige bovengrond zijn licht verhoogde concentraties molybdeen, kwik, lood en PAK
totaal aangetoond. In de ondergrond van de onderzoekslocatie zijn geen verhoogde concentra
ties ten opzichte van de achtergrondwaarde gemeten. 

De licht verhoogde concentraties kwik, lood en PAK in de bovengrond zijn vergelijkbaar met de 
achtergrondwaarden uit de bodemkwaliteitskaart. Voor molybdeen waren geen achtergrond
concentraties berekend in de bodemkwaliteitskaart. 

In de grond ter plaatse van de vermoedelijk gedempte watergangen is op verschillende plaat
sen slib aangetroffen. Uit de samenstelling van de boven- en ondergrond en de analyses blijkt 
dat de voormalige watergangen waarschijnlijk zijn gedempt met gebiedseigen materiaal. Ter 
plaatse van de slootdempingen zijn geen verhoogde concentraties aangetoond. 

Grondwater 
Het grondwater in het onderzoeksgebied bevat een licht verhoogd gehalte aan barium. Ook zijn 
gehalten aan kobalt, nikkel, zink, xylenen en dichloormethaan boven de streefwaarde aange
toond. In een aantal grondwatermonsters waren de rapportagegrenzen van naftaleen en te
trachlooretheen verhoogd. Hierdoor kan niet worden uitgesloten dat plaatselijk licht verhoogde 
concentraties naftaleen en tetrachlooretheen in het grondwater aanwezig zijn. 

De herkomst van de Iicht verhoogde concentraties in het grondwater is niet bekend. 

Waterbadem 
In het slib uit slibtraject 1 zijn licht verhoogde concentraties endrin, telorin, beta-HCH, hep
tachloor, alfa-endosulfan, en som-chloordaan aangetoond. In het slib uit slibtraject 2 is een licht 
verhoogd gehalte alfa-endosulfan aangetoond. Uit de toetsing blijkt dat het slib verspreidbaar is 
op het aanliggend perceel. 

6.3 Conclusies en aanbevelingen 
Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygienische 
kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie 
opgestelde hypothese 'onverdachte locatie', niet juist is. De verhoogde concentraties in de bo
vengrond komen overeen met de waarden in de bodemkwaliteitskaart en leiden niet tot een 
verwerping van de hypothese. De licht verhoogde concentraties in het grondwater waren echter 
niet verwacht. Gezien de relatief lage gehalten en de toekomstige bestemming van de locatie 
als waterberging is er geen aanleiding tot het verrichten van vervolgonderzoek met een aange
paste hypothese . 
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Evaluatie 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek behoeven er vanuit milieuhygienisch oogpunt 
gezien geen beperkingen te worden gesteld aan het toekomstige gebruik van de locatie als wa
terberging. 

Uit het onderzoek blijkt dat er op de locatie geen sprake is van een geval van ernstige bodem
verontreiniging. 

Op de locatie zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Er zijn zeer weinig bijmengin
gen met bodemvreemde materialen aangetroffen in de grond. Ook zijn uit het vooronderzoek 
geen mogelijke bronnen van verontreiniging met as best naar voren gekomen. De locatie wordt 
daarom als niet verdacht met betrekking tot as best beschouwd. 

De te verwijderen grand komt in aanmerking voor hergebruik. Hiervoor bestaan meerdere mo
gelijkheden: 
• grandverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart: op basis van de bodemkwali

teitskaart kan de grand in grote delen van de gemeenten Ouder-Amstel, Uithoorn, 
Aalsmeer en Amstelveen worden toegepast als bod em. Eventueel hergebruik op 
basis van de bodemkwaliteitskaart dient minimaal vijf werkdagen vooraf te worden 
gemeld bij de gemeente waar de grond wordt toegepast; 

• op basis van de onderzoeksresultaten kan de grond worden aangeboden bij een 
acceptant. Hierbij adviseren wij om de bovengrond in het gearceerde deel (zie bij
lage 2) separaat te ontgraven en aan te bieden. Deze grond voldoet niet aan de 
achtergrondwaarden van het besluit bodemkwaliteit. In de rest van het gebied kan 
zowel de bovengrond als de ondergrond indicatief als schone grond worden be
schouwd. 

Wij adviseren om voorafgaand aan de realisatie van de waterberging de aanwezige sloten te 
baggeren en het slib te verspreiden op de kant. Hiermee wordt voorkomen dat de bagger moet 
worden afgevoerd . 
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Topografisohe li,gging! 'onderzoeksl,ooatle 
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Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland 

Projecttitel: 
'Middenweg I Bovenkerkerpolder (natuurcompensatie 
N201 +)' te Amstelveen 

Omschrijving : Regionale tekening met ligging onderzochte locatie 

Projectnummer: T.10.5888 I Schaal: 1: 25.000 J Figuur 1 





Bijlage 2 

Situatie met boringen en peilbuizen 
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Bijlage 3 

Boorprofielen en verklaringsblad 
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Projectnaam: BO Middenweg Uithoorn 

Opdrachtgever: Provo Noord Holland 

Boring 01 

Datum: 11-12-2ooe 

Boring 03 

Datum: 10-12-200e 

0 

~1 
50 ~2~ 

100 [3 

~, II 
II 150 

II 

~, " II 200 

250 

[6 

.... 

-130 

... 

-eo 

-110 

.0,. 

-250 

graB 
Klei, matig zan dig, matlg humeus, mallg 
wortelhoudend, zwak plantenhoudend, 
zwak roesthoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor 

Klel, sterk sillig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, zwak plantenhoudend, 
bruin, Edelmanboor 

Klel, sterk siltig, zw~k humeus, resten 
slib, planten, grijs, Edelmanboor 

Klel, zwak zandig, zwak humeus, resten 
riel, grijs, Edelmanboor 

Bras 

Klel, maUg zandig, matig humeus, zwak 
roesthoudend, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Klel, sterk silUg, zwak humeus, zwak 
riethoudend, zwak roesthoudend, resten 
planlen, bruin, Edelmanboor 

Klei, sterk sillig, zwak humeus, matig 
riethoudend, grijs, Edelmanboor 

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
planten, grijs, Edelmanboor 

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
schelpen, grijs, Edelmanboor 

Projectnummer: 264493_PB 

Boormeester: Eelco de Graaf 

Boring 02 

Datum: 11-12-2008 

Boring 04 

Datum: 10-12-2008 

ora!! 

Klei, matig zandig, matig humeus, zwak 
roeslhoudend, sterk planlenhoudend, 
zwak wortelhoudend, donkerbruln, 
Edelmanboor 

Klei, sterk sllU9, zwak humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak roeslhoudend, 
bruin, Edelmanboor, met zachte witte 

~~~b~,~ok~je~s~ __________________ __ 

Klei, sLerk silllg, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, zwak planlenhoudend, 

.:illL.... ... _''''e..;.s'''le'''n..: • .;:;ei1:;...'-'lp'''.'''n''-• .:.grt-,Js';:'..:E;..d_e...;lm_a_n_bo_o_, __ _ 

-150 

.., 

-75 

-120 

-010 

-

Kle;, sterk siltig, zwak humeus, reslen 
zand, zwak plantenhoudend, grijs, 
Edelmanboor 

Veen, sterk kleiig, zwak plantenhoudend, 
grijs, Edelmanboor 

O!'.i! 
Klei, matig zandig, matig humeus, zwak 
roesthoudend, zwak worfelhoudend, 
donkerbruit~1delmanboor 

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
riethoudend, zwak roesthoudend, resten 
planten, bruin, Edelman~.oor 

Klei, sterk silUg, zwak hume.~s, zwak 
nathoudend, resten slib, grijs, 
Edelmanboor 

Klei, steri( siltig, zwak humeus, resten 
planten, grijs, Edelmanboor 

Klei, sterk sillig, zwak humeus, resten 
zand, grijs, Edelmanboor 



.f Grontmij 

Projectnaam: BO Middenweg Uithoorn 

Opdrachtgever: Provo Noord Holland 

Boring 05 

Datum: 10-12-2008 

.,. 

·130 

·'SO 

Boring 07 

Datum: 10-12-2008 

.3!l 

... 

·'00 

q ..... 
Klei, matig ,""dlg, matlg humeus, .wa!< 
ro6.thoudond, zwa!< wortolhoudond, 
uunkt:lflHuin, Edolmanboot 

Klel, slerk slilig, zwak humeus, zwak 
riethoudend, matig roesthoudend, bruin, 
Edelmanboor 

Klel, sterk siltig, 2wak humeus, zwak 
riethoudend, resten schelpen, grijs, 
Edelmanboor 

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
planten, grijs, Edelmanboor 

Gras 
KleT, m. 9 zsndig, maUg hum.us, ZYI.~ 
", ... thoudend, :.w.~ worte!houdond, 
donkerbruln, Edelmanboor 

Kle!, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
riethoudend, zwak roeslhoudend. resten 
planten, bruin, Edelmanboor 

Klei, sterk siHig, zwak humeus, matig 
riethoudend, 9riJ5, Edelmanboor 

Klei, sterk siltig, 2wak humeus, resten 
schelpen, grijs, Edelmanbaor 

Projectnummer: 264493_PB 

Boormeester: Eelco de Graaf 

Boring 06 

Datum: 10-12-2008 

Boring 08 

Datum: 10-12-2008 

gras 

Klel, matig zandig, malig humeus, zwak 
roesthoudend. zwak wortelhoudend. 
donkerbruln , Edelmanboor 

Klei, uitersl sillig, zwak humeu5, matig 
roes1houdend, zwak planlenhoudend, 
bruin, Edelmanboor 

Klel, ster1c. 5m~. zW.lk humeus1 2waiC 
fielhoL!dend, %.wsk r0'8.slhoudend, reston 

~ pllln'.n, bruin, Edalmanboof 

., ,. 

·,to 

Klei, slerk sillig, zwak humeus, malig 
rielhoudend, grijs, Edelmanboor 

Klei, sterk sillig, zwak humeus, resten 
planten, grijs, Edelmanboor 

Klei, matig sUtig, zwak humeus, grijs, 
Edelmanboor 

arll.!! 

Klel, mailg ""ndig. m.1I8 hum_us, zw.~ 
.20 roesthoudend, %W.~ wortelhoudend, 
\,-~d~o:::nl!::e:::ib::ru:::l::n,,,E~d~O~1m:::.::n:::boo=r,-___ _ 

Veen, sterk kleiiQ, sterk plantenhoudend, 
-sa matig wortelhoudend, donkerbruin, 
\,-~E~d=e~lm~a~n~bo~o~r _____ ___ _ 

Klei, sterk sillig , zwak humeus, zwak 
..eo riethoudend t zwak roesthoudend, reslen 
\~~p::I.::n:::~::n~,~b=IlJ~~~. =E:::d.::I:::m:::a:::nb2o=o~r ___ __ 

Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig 
rlethoudend, grijs, Edelmanboor 
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Projectnaam: BO Middenweg Uithoorn 

Opdrachtgever: Provo Noord Holland 

Boring 09 

Datum: 10-12-2008 

Boring 11 

Datum: 10-12-2008 

.,JO 

gras 
K1ei, mallg zan dig, malig humeus, ZWCIk 
roeslhoudend. zwak wortelhoudend, 
resten baksteen, donkerbruin, 
Edelm.nboor 

Klei, slerk .lIlig, zwak humeus, zw.k 
riethoudend, zwak roesthoudend, resten 
planlen, bruin, Edelmanboor 

Klei, slerk slillg, zwak humeus, m.tlg 
riethoudend, reste" sllb, griJs, 
Edelm.nboor 

Klei, sterk slltlg, zwak humeus, resten 
schelpen, zwak rtelhoudend, grijs, 
Edelmanboor 

gras 
Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak 
rtethoudend, matig oerhoudend, z.wak 
planlenhoudend. donkeroruin, 
Edelmanboor 

Klei, slerk slillg, zw.k humeus, m.lIg 
.7! r1elhoudend, zwak plantenhoudend, 
~~~b~N~ln~,~E~d=e~lm~.~n=bo~o~r ____________ __ 

-150 

Klel, slerk sillig, zwak humeus, grljs, 
Edelmanbaor 

Klei, sterk. 5l1tig, zwak humeus, zwak 
rielhoudend, grijs, Edelmanboor 

Klei, sterk !i1Ug, zwak humeus, resten 
plante", grijs, Edelmanboor 

Projectnummer: 264493_PB 

Boormeester: Eelco de Graaf 

Boring 10 

Datum: 11-12-2008 

Boring 12 

Datum: 11-12-2008 

pr8S 
Klel, malig zandlg, maUg humeus, malig 
wortelhoudend, m.tlg planlenhoudend, 
zwak roesthoudend, donkerbruln, 

~~~E~d~e~lm~a~n~b=oo~r ________________ ___ 

.. 1115 

Klell sterk slftig, 2wak humeus, zwak 
roesthoudend, zwak plantenhoudend, 
bruin, Edelmanboor 

Klel, slerk silUg , zwak humeus, zwak 
rlelhoudend, Orijs, Edelmanboor 

Klei, sterk siltig, zwak humeus, mallg 
riethoudend, zwak plantenhoudend, griJs, 
Edelmanboor 

qras 
Klei, slerk olillg, zwak humeus, matig 

-20 wortelhoudend, zwak roeslhoudend, 
~~d_o_nk_._ro_ru_i_n,~E_d_._lm_a_n_b_o_or ________ _ 

Klel, mallg z.ndlg, sterk humeus, malig 
wortelhoudend, dankerbruin, 
Edelrnanboor 

Klel, sterk sOIig, zwak humeus, zwak 
40 pfantenhoudend, mston roest, zwak 
\ houlhoudond, grij. bFUIn, Edelmanboor 

-170 

Klel, sterk sillig, zwak humeus, resten 
sllb, mallg rtelhoude.d, grijs, 
Edelmanboor 

Klel, sterk siltig, zwak humeus, resten 
planten, grtjs, Edelm.nboor 

Pacina 314 



~ Grontmij 
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Projectnaam: 80 Middenweg Uithoorn 

Opdrachtgever: Provo Noord Holland 

Boring 13 

Datum: 11-12-2008 

Boring 15 

Datum: 11-12-2008 

gres 
Klel, sterk zandig, malig humeus, matig 
wortelhoudend, donkerbruin, 

~~~~E=d=.=lm~a=n~b=o=or~ ______________ __ 

Klal, sterk sillig, zwak humeus, %wak 
roesthoudend, resten zand, resten 

~ plnnlCffl, bl'\Jin, Edelmanboor 

-I'" 

.Iao 

.,,,, 

Kia!, zwak zandig, zwak humeus, 
brokken klei, zwak roesthoudend, 
brulngrijs, Edelmanboor 

Klel, sterk sillig, zwak humeus, matig 
schelphoudend, resten planlen, grijs, 
Edelmanboor 

Klel, sterk sittig, zwak humeus, reslen 
slib, res len schelpen, zwak riethoudend, 
grUs, Edelmanboor 

Gras 
Klal, zwak zandig, sterk humeus, maUg 
wortalhoudC:lld, zwak plontonhoudend, 
donkerbruln, Ed.lrnonboar 

Kler, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, zwak plantanhoudE!nd, 
zwak kalkhoudend, grijsbruln, 
Edelmanboor 

Klei, sterk slllig, zwak humeus, zwak 
riethoudend, grijs, Edelmanboor 

Projectn ummer: 

8oormeester: 

Boring 14 

Datum: 11-12-2008 

.... 

.IQ 

·'IO 

·250 

{ 

t 
264493_ PB 

Eelco de Graaf 

r 
r 

SlniS r ' Klei, maUg zandig, matig humeus, malig 
plantenhoudend, donkerbruln, 
Eut:frlli::lnooor 

r~ 

Klei, sterk sillig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, zwak riethoudend, r grijsbruln, Edelmanboor 

Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig r riethoudend, bruingrijs, Edelmanboor 

Klei, sterk sfitig, zwak humeus, zwak r riethoudend, res len sUb, grfjs, 
Edelmanboor 

l J 

f 
( 

l 
{ 

r 

[ 
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. .f Grontmij 

Projectnaam: BO Middenweg Uithoorn 

Opdrachtgever: Provo Noord-Holland 

Boring 16 

Datum: 15-12-2008 

... 

-100 

.,,,, 

gras 

Kia!, matig zandl9, malig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak plantenhoudend, 
resten roest, donkerbruln, Edelmanboor 

Klef, sterk sillig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, zwak riethoudend, resten 
planten, bruin. Edelmanboor 

Klei, slerk silUg, zwak humeus, resten 
sllb, zwak rielhoudend, grijs, 
Edelmanboor 

Klel , sterk sllUg, zwak humeus, resten 

Projectnummer: 264493 __ GROND_1,5M 

Boormeester: 

Boring 17 

Datum: 15-12-2008 

2 

·110 

4 

Eelco de Graaf 

Klei, zwak zand1o, matig humeus, mallg 
wortelhoudend. matig plantenhoud.nd, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Klei, sterk. snUg, zwak humeus, zwak 
plantenhoudend, mang roesthoudend, 
bruin, Edelmanboor 

Klei, sterk slilig, zwak humeus. zwak 
riethoudend, resten roest, brulngriJs, 
Edelmanboor 

Klel, sterk silllg, zwak humeus, zwak 
plantenhoudend, grljs, Edelmanboor 

planten. grijs, Edelmanboor ::_1"''"'-_ ________ _ ___ _ 

Boring 18 

Datum: 15-12-2008 

Boring 20 

Datum: 15-12-2008 

0.".,77.77)""-= 

Boring 22 

Datum: 15-12-2008 

am.s 
Klel, zwak zandig, malfg humeus, matig 
wOrtalhoudMd. matlo planlonhoudand, 

~~_d~o~n~ko~~~N~ln~.~E=d~.I~m~"~n~bo~o~r _ ___ _ 

Klei, sterk sillig, zwak humeus, zwak 
planlenhoudend, mafig roeslhoudend, 
bruin, Edelmanboor 

.JQ 

.110 

-'50 

Kle!, sterk sillig, zwak humeus, zwak 
riethoudend, resten sl1b, bruingrijs, 
Edelmanboor 

Klel, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
plantenhoudand, grljs, Edelmanboor 

mas 
Klel, mallg zandig, sterK humeus, mang 
wortelhoudend, matig plantenhoudend, 
brokken veen, donkerbruln, Edelmanboor 

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
... plantenhoudend, mallg roeslhoudend, 
~~_b_N_in~,_E_d_e_lm_a_n_b_oo_r ____________ __ 

-'00 

-,'" 

·70 

·1t0 

-150 

Klei, sterk sllUg, zwak humeus, zwak 
riethoudend, bruingrijs, Edelmanboor 

Klel, sterk slltig, zwak humeus, zwak 
rielhoudend, grijs, Edelmanboor 

gra! 

Klal, sterk sillig, sterk humeus, matig 
wortelhoudend, matlg plantenhoudend, 
brokken klel, donkort>ruln, Edalmanboor 

Klei, sterk silUg, zwak humeus, resten 
roest, twak plantenhoudend, zwak 
zandhoudand, bnJlngrl1s, Edelmanboor 

Klal, sterk silUg, zwak humeus, zwak 
plantenhoudend. grljs, Edelmanboor 

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
rlethoudend, zwak houthoudend, grijs, 
Edelmanboor 

Boring 19 

Datum: 15-12-2008 

Boring 21 

Datum: 15-12-2008 

Boring 23 

Datum: 15-12-2008 

.. ,. 

pm! 
Klal. maUg undlg. sterk hult).u •• mBtlg 
wort. lhoudend, maUg plantenhoudand. 
brol<ken va.n, donked>rulll. Edelmanboor 

Klel, sterk sillig , ~wak humeus, zwak 
plantenhoudend, malig roeslhoudend, 
bruin, Edelmanboor 

Klel, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
rlethoudend, resten slib, bruingrijs, 

.,co Edelmanboor 

... 

-1'" 

·110 

-, ," 

Klei, sterk silllg, zwak humeus, zwak 
rielhoudend, gri1s, Edelmanboor 

Klal, sterk siHig, sterk humeus, maUg 
wortelhoudend, zwak plantenhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Klel, sterk sillig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, zwak riethoudend, reslen 
kalk, bruin, Edelmanboor 

KJel, sterk sillig, zwak humeus, zwak 
rlethoudend, zwak .Iibhoudend, grijs, 
Edelmanboor 

gras 

Klei, sterk sillig, sterk humeus, mallg 
wortelhoudend, zwak plan!enhoudend, 
donkerbNln, Edelmanboor 

Klei, sterk silUg, zwak humeus, resten 
roest, zwak plantenhoudend, zwak 
~andhoudend, brtJlngrijs, Edelmanboor 

Klei, slerk sillig, ~wak humeus, zwak 
riethoudend, zwak houthoudend. grl1s, 
Ed.lmanboor 

118 
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Projectnaam: 
r 

BO Middenweg Uithoorn Projectnummer: 264493_GROND_1,5M 

Opdrachtgever: Provo Noord-Holland Boormeester: Eelco de Graaf 

r 
Boring 24 Boring 25 

Datum: 15-12-2008 Datum: 15-12-2008 

Q"'" Sl[!!S r 1<101, mollg z.ndlg, .h!tll hum,u., rtUlUg Klei, malig zandlg, slerk humeus, maltg 
wOltolhoudand, mattg plllnianhoudel\d, wortelhoudend, matig planlenhoudend. 

"'" 
brokk~n ~j, donkerbruln. Edoln'..3nbcot ..., donkerbruin, Edelmanboor 

{ I<fefj sterk ajJtjg, zwak humeus, z.wak Klel, 61",k-o~ttg, ZYllIk humeu., zwoll 
plonlonhouclend, maltg roesthoudend, plaolenhoudalld, maUg roe.thou<foTld, 

.(0 brunt Edelmanboor ..., rcs.tnn )c.I_tk~ bruln, Edolmonboor 

Klei, sterk slllig, zwak humeus, resten Klei, sterk sillig, zwak humeus, zwak 
roest, zwak plantenhoudend, brulngrijs, riethoudend, brulngrijs, Edelmanboor ... Edelmanboor 

Klel, sterk slltig, zwak humeus, z.wak 
rlelhoudend, gnjs, Edelmanboor -110 

Klef, sterk sillig, zwak humeus, zwak 
rielhoudend, zwak slibhoudend, grlJs, r Edelmanboor 

-150 -1 .. 

r 
Boring 26 Boring 27 

l ~ 

Dalum: 15-12-2008 Datum: 15-12-2008 f 
gnu gras 

Klei, matig zandig, sterk humeus, matig Ktel, zwak zandig. zwak humeus, zwak [ wortelhoudend, maltg planlenhoudend, -'" plonlQnhoudond, broldcen klel, 

"" brokken veen, donkerbruln, Edelmanboor \ donlllnbruln, Edelmanboor 

Klei, sterk sillig, zwak humeus, zwak Klei, matig zandlg, matig humeu5, [ 
, 

rielhoudend, resten roest, bruingrijs, brokken veen, matig plantenhoudend, 
Edelmanboor donkerbruin, Edelmanboor .,. 

Klel, sterk siltig, zwak humeus, zwak r rielhoudend, resten roest, bruin, 
-100 Edelmanboor 

·115 Klei, sterk sittig, zwak humeus, resten [- ' 
Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 

riet, resten slib, grljs, Edelmanboor 

rielhoudend, grljs, Edelmanboor 

-, .. -'50 ( ~ 

Boring 28 Boring 29 

Datum: 15-12-2008 Datum: 15-12-2008 

g,.. gr.a.s l 
0 

Klol, "",Un :andig, maUg humeus, malig Klel, zwak zancllg, mattg humeus, 11)11119 
wortalhoudend, matlg ptanlenhoudend, 

.." 
wortolhou<fen<f, rnalig planlonhoud"nd, 

brokkon kloi, donkerbruln, Edelmanboor brokkon Idel, donkOlbruin, Edelmanboor .. ~ ---. 
Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 

Klei, slork, sijUg, xwak humcu.5. zwak 
-e<> planlenhoudend, mattg rooslhoudend, 50 plantenltoudond, zwak roeslhoudend, resten kRiI<, bruin, Edetma.nboor 

bruin. Edolmanboor 
-M 

Klel, slerk 'lilig, zwak humeus, zwak 
Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak rlelhoudend, reslen raesl, brulngrlJs, 

f "'" Edelmanboor riethoudend, reslen roest, bruingrijs, -----.. Edelmanboor 
100 Klei, sterk sllUg, zwak humeus, z.wak 

·110 
riethoudend, resten sl1b, grijs, 

Klei, sterk silUg, zwak humeus, zwak Edelmanboor 
riethoudend, resten slib, grijs, 
Edelmanboor 

150 
-, .. ., .. 

l 

Boring 30 Boring 31 

Datum: 15-12-2008 Datum: 15-12-2008 l 
gras 

0~~1 
gras 

'.15 1<101, .wak ",ndlg, matig humeus, matig I<I'~ zwak zandlg, mallv humeus, m.Ug 

.\ 
wono\haudend, mattg planlenhoudend, -'" wortolboudend, m4t1g pl.nlenhoudond, 
brok.'ken k1el. re"slen slntels, donkerbruin, \ resten slnlels. donketbruin. Edelmanboor 
Edelmnnboar 

50 ~ 2 
I<,el, alorl<sUUg, zwok hum.us, zwak 

1<101, _terl< !IIUg •• w,,~ hum.u" zwok pl4nlenhoudond, twak roeSlho<l<fend, ... p!oolonhoudend, molitl ,oo.!houdond, ... zwa. zan<fhoudend, bruin, Edelmsnboor 
\ reslen ""Il<, bruin, Edalmanboor 

~, 
1<1.1, slork <ijtlg, .wok humous, zwok 

Klei, sterk sllUg, zwak humeus, zwak <1c>lhoudoTld, zwaK roesthou<f"nd, 
rlelhoudend, reslen roesl, brulngrljs, brulngrij., Edolmonboor 

·'110 Edelmanboor 
100 100 

Klei, slerk silllg, zwak humeus, lwak ·110 

"elhoudend, reslen .lib, gnJs, 

[4 
Klei, sterk sittig, zwak humeus, resten 

Edelmanboor rlet, grlj., Edelmanboor 

150 
., .. 

150 
-,00 

Ft.l9'lId 218 
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Projectnaam: BO Middenweg Uithoorn 

Opdrachtgever: Provo Noord-Holland 

Boring 32 

Datum: 15-12-2008 

.2) 

\ 

-70 

.:!L.. 

-ISO 

Boring 34 

Datum: 15-12-2008 

.,. 

·10 

100 
-110 

150 -'''' 

Boring 36 

Datum: 16-12-2006 

0 

... 
60 

... 
100 

·110 

150 -'50 

Boring 38 

Datum: 16-12-2008 

... 

.,,. 

-ISO 

gras 
Kle!, zwak zandlg, malig humeus, malig 
worlelhoudend, maUg planlenhoudend, 
brokken kJ:er; donkerbruin, Edelmanboor 

Klo!, .Ierk~illg, ltWak humeu •• zwak 
plontoni)oudend. ZVIS.' r ••• \/loudend, 
zwak zandhoudood. bnlln. Edelrnanboor 

KIll, ,tDrI<.lIl1g, zwsk humeu', zwak 
rielhoudend, bruIn9~$. Edeimanboor 

Kle!, slerk snUg, zwak humeus, resten 
riel, gr1js, Edelmanboor 

g .... 
Klel, matig zandlg, sterk humeus, matig 
wortelhoudend, matig planlenhoudend, 
donkerbruin, Edelmanbocr 

Klei, sterk slltig, zwak humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak roeslhoudend, 
bl1Jln, Edelmanboor 

Klel, sierk sittig, zwak humeus, zwak 
riethoudend, resten roest, brulngriJs, 
Edelmanboor 

Klel, sterk sillig, zwak humeus, zwak 
riethoudend, grij5, Edelmanboor 

gras 
Klol • • w.~ zandlg. rnaUg humeus, matig 
pJanlenheudend, motig wortelhoudend, 
r •• lan ron.~ donksrllruln, Edelm3nboor 

Klei, sleri< slJlig, zwak humeus, zwak 
roeslhoudend, zwak riethoudend, bruin, 
Edelmanboor 

Klei, sterk silUg, zwak humeus, zwak 
riethoudend, resten slib, grUs, 
Edelmanboor 

Klel, sleri< sillig, zwak humeus, zwak 
sJlbhoudend, griJs, Edelm3nboor 

aras 
Kiei, zwak ""ndig, maUg humeus, malig 
plantonhoudend, maUg Ylorielhoudend, 
reslen ,.,..~ donkerbruln, Edelman boor 

Kle!. sleri< sllli9. zwak humeus, zwak 
roeslhoudend, zwak rielhoudend, bruin, 
Edelmanboor 

Klei, slerk sllUg, zwak hurneus, zwak 
pfanlenhoudend, zwak rielhoudend, 
resten schelpen, grijsbruin. Edelrnanboor 

Klei, sterk silUg, zwak humeus, zwak 
slibhoudend, grijs, Edelmanboor 

0 

100 

0 

50 

100 

150 

Projectnummer: 264493_GROND_1,5M 

Boormeester: 

Boring 33 

Datum: 15-12-2008 

-0<1 

... 
\ 

-100 

-,,,, 

Boring 35 

Datum: 15-12-2008 

... 

.... 

-1111 

-'ISO 

Boring 37 

Datum: 16-12-2008 

-7 • 

.,,,, 

~1SO 

Boring 39 

Datum: 16-12-2008 

-70 

.,,. 

Eelco de Graaf 

gras 
Klei. zwak zandig, malig humeus, maUg 
wortelhoudend, m.Ug pl.nlenhoudend • 
brokken veen, don kerb ruin, Edelmanboor 

K1e1, slerk .UIIg. zwok humeus, zwak 
planlenhoudend. 17181)11 raesthoudend, 
reslen kalk. broJn. Edelmanboo< 

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
riethoudend, bruingrijs, Edelmanboor 

Klei, sterk sllUg, zwak humeus, zwak 
nethoudend, zwak slibhoudond. grijs, 
Edelmanboor 

gms 

Klel, matlg zandig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, matig plantenhoudend, 
donkerbruln, Edelmanboor 

Klei, sterk slltig, zwak humeus, zwak 
planlenhoudend, zwak roeslhoudend, 
bruin, Edelmanboor 

Klel, sterk 5111lg, zwak humeus, zwak 
rielhoudend, res len sllb, bruingnjs, 
Edelmanboor 

Klei, sterk 5111ig, zwak humeus, zwak 
riethoudend. grtjs, Edelmanboor 

gras 
Klei, zwak zandlg, matig humeus, matig 
planlenhoudend, mallg wortelhoudend, 
resten roest, resten baksteen, 
donkerbruln, Edelmanboor 

K1ei, sterk sUtig, zwak humeus, resten 
roest, zwak riethoudend, bruin, 
Edelmanboor 

Klel, sterk .lItig, zwak humeus, zwak 
slibhoudend, grijs, Edelmanboor 

QRS 

Klei, zwak zandig, malig humeus, matig 
planlenhoudend, mallg wortelhoudend, 
dankerbruln, Edelm.nboor 

Klei, sterk siltig, zwak hurneus, zwak 
roeslhoudond, zwak rtethoudend, bruin, 
Edelm.nboar 

K1ei, stene. sHtlg, zwak humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak riethoudend, 
resten schelpen. grijsbruln, Edelmanboor 

KJei, sterK s!Jtig, zwak humeus, resten 
'lib, grijs, Ed.lmanboor 
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Boring 42 

Datum: 16·12·2008 
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Boring 44 

Datum: 16·12·2008 

Boring 46 

Datum: 16·12·2008 
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am 
Klel. zwak zandig, matig humeu~, 
brokken klei, zwak roesthoudend, reslen 
piante", bruin, Edeimanboor 

Klei, sterk sillig, 2.wak humeus, zwak 
riethoudend, resten roest, danker 
grJjsbrul", Edelmanboor 

Klel, sterk sillig, zwak humeus, reslen 
sllb, res len planten, grijs, Edelmanboor 

pms 
Klei, zwak zan dig, zwak humeus, 
brokken klel, zwak wortelhoudend, 
donkerbruln, Edelmanboor 

Klei, zwak zandig, zwak humeus, resten 
tand, zwak roesthoudend, bruin, 
Edelmanboor 

Kle;, sterk sittig, zwak humeus, resten 
roest, reslen schelpen, bruingrljs, 
Edelmanboor 

Klei. sterk ~'Uvi zwak humeus, resten 
-... phlnl.n. grill, Edehnanboo( 

-.10 

Klel, zwak zandig, zwak humeys, 
brokken klal, zwak wortelhoudend, 
donkerbruln, Edelmanboor 

Klei, sterk sl1lig, zwak humeus, laagjes 
zand, zwak roesthoudend, grfjsbruin, 
Edelmanboor 

Klef, zwak zan dig, zwak humeus, resten 
zand, zwak roeslhoudend, bruin, 
Edelmanboor 

Klei, sterk snUg, zwak humeus, resten 
planten, resten schelpen, brulngrijs, 

~11SO Edelmanboor 

9ras 
Klei, maUg zlndlg, maUs hlJmeus, zwak 
planlenhoudand, zWllk wortelhoudend, 

_>0 donkorbruin, Ed"lm.nboo, 

Klel, sterX slillg, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, resten planten, reslen 

-60 kalk, bruin, Edelmanboor 

Klei, sterk sittig, zwak humeu5, resten 
slib, zwak plantenhoudend, glijs, 

-10 Edelmanboor 

-'50 

Klei, sterk slltig, 2wak humeu" resten 
riel, resten schelpen, griJs, Edelmanboor 

Projectnummer: 264493_GROND_1,5M 
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Boring 41 

Datum: 16·12·2008 

Boring 43 

Datum: 16·12-2008 
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grol.s 

Klei, zwak z:a.ndlQ, m:tUg humeus, matig 
plantenhoudc.nd, rMtig WQf1elholJl1end, 
resten ",est, donkerbruln, Edelmanboor 

Kle!, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, zwak riethoudend, bruin, 
Edelmanboor 

Klel, sterk sllt;9, zwak humeus, resten 
slib, zwak lielhoudend, grijs, 
Edelmanboor 

gras 
Klel, zwak zan dig, zwak humeus, 
brokken kle', zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Klei, zwak zandlg, zwak humeus, resten 
zand, zwak roeslhoudend, bruin, 
Edelmanboor 

Klei, sterk silUg, zwak humeus, resten 
planten, resten schelpen, brulngrijs, 

-no Edelmanboor 

Boring 45 

Datum: 16·12·2008 

.,. 

Boring 47 

Datum: 16-12-2008 

... 

gm'S 
Klei. matig zandlg, matig humeus, zwak 
planlenhoudend, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Klel, sterk sillig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, resten planten. resten 
kalk, bruin, Edelmanboor 

Klel, sterk siltig, zwak humeus, resten 
sllb, zwak plantenhoudend, glijs, 
Edelmanboor 

/ 

gtas 
K1e1, mallg zandlg. maUg hum~u •• %Wak 
pl<!ntonhoudeod, zwak wort.lhoudend, 
donkorbruln. Edelmanboo, 

Klol, Slerk 'illig, zwak humeuo, zwak 
toOSlhoudelld, roolen plonton, (".Ien 
kal~, Wn, Edolmanboar 

Klal, olerk sillig, zwak humeus, reslen 
riet, grijs, Edelmanboor 

tlu"'m. Ai" 
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Boring 48 

Datum: 16-12-2006 

Boring 50 

Datum: 16-12-2006 

Boring 52 

Datum: 16-12-2006 

Boring 54 

Datum: 16-12-2006 

.... 

.,Il) 

·70 

.'S!) 

... 

. 1'(1 

·'00 

gras 

Klel, matig zandig, matlg humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak wortelhoudend, 
don kerb ruin, Edelmanboor 

Kle!, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
roeslhoudend, resten planten, bruin, 
Edelmanboor 

Klel, sterk sittig, zwak humeus, resten 
riet, resten slib, grijs, Edelmanboor 

was 
Klai, zwak zandig, maUg humeus, 
brokken klel, zw.k wortelhoudend, 
resten puln, donkerbruln, Edelmanboor 

Klei, malig zandig, sterk humeus, maUg 
planlenhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor 

Klal, ste/'1( siltig, zwak humeus, zwak 
planlenhoudend, zwak roesthoudend, 
danker grijsbruin, EdelmBnboor 

Klei, sterk siltlg, zwak humeus. zwak 
riethoudend, grils, Ed.lmonboor 

gf'U,$" 

KIel, matlg zan dig, maUg humeus, 2wak 
plantenhoudend, zwak wortelhoudend, 
don kerb ruin, EdelmanbQor 

Klal, sterk sUUg, zwak humeus, zwak 
roaslhoudend, zwak planlenhoudend, 
grfjsbruln, Edelmanboor 

Klei, steM<. 5iltig, zwak humeus, reslen 
slib, zwak plantenhoudend, grijs, 
Edelmanboor 

Klei, zwak zandig, matlg humeus, zwak 
wortelhoudend, zwok planlenhoudend, 
resten roest, donkerbruln, Edelmanboor 

Klel, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, zwak riethoudend, bruin, 
Edelmanboor 

Klei, oteri< sillig, zwak humeus, zwok 
pl.ntenhoudend, zwol< rfolhoudond, 
rast.o" sd1.lpon, gr1/.bnlln, EdelmanboOf 

Klei, oteri< sillig, zwak humeus, zwak 
slibhoudend, goijs, Ed.lmanboor 
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Boring 51 
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Boring 53 

Datum: 16-12-2006 

Boring 55 

Datum: 16-12-2006 
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Klei, zwak zandig, malig humeus, zwak 
planlenhoudend, zwak wortelhoudend, 
donkerbNln, Edelmanboor 

Klel, sterk slllig, 2.wak humeus, zwak 
roesthoudend, resten planten, 
Edelm.nboor 

Klai, sterk sillig, %.wak humeus, zwak 
riethoudend, brulngrijs, Edelmanboor 

Klel, sterk siltig, zwak humeus, resten 
"el, reslen slib, goijs, Edelm.nboor 

gnu 
Klef, zwak zandls, matig humeus, 
brokken klei, zwak wortelhoudend, 
donkerbruln, Edelmanboor 

Klel, malig zan dig, oleri< humeus, malig 
plantenhoudend, donkerbruln, 
Edelmonboer 

Klel, sterk sillig, 2wak humeus, zwak 
planlenhoudend, donker goijsbruln, 
Edelmanboor 

Klei, sterk sittig, zwak humeus, grijs, 
Edelmanboor 

pros 

Klel, zwak zan dig, matlg humeus, zwak 
wortelhoudend, zwok plontenhoudend, 
reslen roest, donkerbruln, Edelmanboor 

Kle!, sterk siltlg, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, zwak rielhoudend, bruin, 
Edelmanboor 

Kloi, .1.'" .t1t19, ~w.k humeus, ZWlIk 
plonlenhoudend, ZWltX ~.IhQud.nd, 
re.ton "".Ipon. gr1jsbruln, Edolmanboor 

KJ.I, oleri< slllig, zwok humeus, zwak 
sllbhoudend, res len plan len, grijs, 
Edelmanboor 

qra. 
Klel, matig zandig, matig humeus, zwak 
planlenhoudend. zwak wortelhoudend. 
donkerbruln, Edelm.nboer 

Klei, sterk sillig, zwak humeus, zwak 
roeslhoudend, resten planten, resten 
kalk, bruin, Edelm.nboor 

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
sllb, zwak planlenheudend, grijs, 
Edelm.nbeor 

Klei, sterk sillig, zwok humeus, r.slen 
riet, resten schelpen. grijs. Edelmanboor 
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Datum: 16-12-2008 
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KJaJ , matlg zandlg, malig humeus, zwak 
planlenhoudend, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Klei, sterk sllllg, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, resten planten, reslen 
kalk, bruin, Edelmanboor 

Klel, sterk slilig, zwak humeus, reslen 
slib, zwak plantenhoudend, grljs, 
Edelmanboor 

qra, 
KIoI, zwa~' ''''nd lg. maUg humeus, zwak 
plenl.nhO\ld.~d, zwak wo""lhoudend, 
dankefbruln, Ed.lm.oboer 

Klal, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
--10 roesthoudend, resten planten, bruin, 
~~_E_d_e_lm_a_n_bo_o_r ________________ _ 

Klel, sterk sillig, zwak humeu5, zwak 
·10) roesthoudend, zwak riethoudend, grijs, 
~~~E~d~e~lm~a~n~bo~o~r ________________ _ 

·'10 

.1'0 

., .. 

.. , 

.,:15 

.,,, 

Klal, sterk sittig, zwak humeus, resten 
riel, zwak slibhoudend, grijs, 
Edelmanboor 

grAs 
Klel, matig zandlg, matig humeus, matlg 
wortelhoudend, zwak planlenhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Klel, sterk siltig, zwak humeus. zwak 
roesthoudend, zwak riethoudend, bruin, 
Edelmanboor 

Klal, sterk slltig, zwak humeus, zwak 
plantenhoudend , resten sllb, grijs, 
Edelmanboor 

glas 
Klal, matlg zandig, matig humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Klel, sterk sittig, z.wak humeus, zwak 
roesthoudend, rasten planten, resten 
kalk, bruin, Ed.lmanboor 

Klei, sterk siltig, z.wak humeus, resten 
slib, zwak piantenhoudend, grljs, 
Ed.lmanboor 

Klel, slerk silUg, zwak humeu" resten 
riet, grijs, Edelmanboor 
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Boring 59 

Datum: 16-12-2008 

Boring 61 

Datum: 16-12-2008 

Boring 63 

Datum: 16-12-2008 
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gras 

Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak 
planlenhoudend! zwak wortelhoudend; 
donkerbruln, Edelmanboor 

Klei, sterk sillig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, resten planten, resten 
kalk, bruin, Edelmanboor 

Klel, sterk silUg, zwak humeus, resten 
sllb, zwak piantenhoudend, grijs, 
Edelmanboor 

Klei, sterk 5111i9, zwak humeus, resten 
riel, resten schelpen, griJs, Edelmanboor 

pras 
Klei, matig zandig, mallg humeus, malig 
wortelhoudend, zwak plantenhoudend, 
donkerbruln, Edelmanboor 

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
roeslhoudend, zwak riethoudend, bruin, 
Edelmanboor 

Klei, sterk 511t1g, zwak humeus, zwak 
planlenhoud.nd, resten sllb, grijs, 
Edelmanboor 

Klei, matig zandig, matig humeus, mallg 
wortelhoudend, zwak plantenhoudend, 
brokken klel , donkerbruln, Edelmanboor 

Klei, sterl< sllUg, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, zwak riethoudend, resten 
kalk, bruin, Edelmanboor 

Klei, sler1t sllUg, zwak humeus, zwak 
plantenhoudend, grijs, Edelmanboor 

gru 
Klei, matig zandig, matlg humeus, matig 
wortelhoudend, zwak planlenhoudend, 
brokken klel, don kerb ruin, Edelmanboor 

Klei, slerl< slltig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, zwak rielhoudend, bruin, 
Edelmanboor 

Klei, sterk siltlg, zwak humeus, zwak 
planlenhoudend, zwak slibhoudend, 
griJs, Edelmanboor 

c .... 
m

_ 
" iA 

[ 

r 

r" 

( , 

r' 

( 

( , 

r 



J 

J 

.f Grontmij 

Projectnaam: BO Middenweg Uithoorn 

Opdrachtgever: Provo Noord-Holland 

Boring 64 

Datum: 16-12-2008 

Boring 66 

Datum: 16-12-2008 

Boring 68 

Datum: 16-12-2008 

Boring 70 

Datum: 16-12-2008 
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Gras 
Klei, zwak zandig, matlg humeus, zwak 
planlenhoudand, zwak wortelhoudend, 
donkerbruln, Edelmanboor 

Krel, sterk snfig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, resten planten, bruin, 
Edelmanboor 

Klel, sterk sillig, zwak humeus, resten 
sUb, zwak plantenhoudend, grijs, 
Edelmanboor 

Klel, slerk slltlg, zwak humeus, resten 
riet, grijs, Edelmanboor 

Gras 

Klei, matig zandig, matlg humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak wortelhoudend. 
donkerbruin, Edelmanboor 

Klel, sterk sUlig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, resten planten, resten 
kalk, bruin, Edelmanboor 

Klel, sterk slltig, zwak humeus, resten 
slib, zwak plantenhoudend, grijs, 
Edelmanboor 

Klei, sterk siltlg, zwak humeus, resten 
riel, grijs, Edelmanboor 

grail 

Klel, malig ZJII1dlg, mallg humeu., 'Wil~ 
pianlonhoudond, zwak wortell1oudend, 
brokken veen, donkerbnrln. Edelmanboor 

Klei, sterk slltig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, resten planten, bruin, 
Edelmanboor 

Klei, sterk. sillig, zwak humeus, resten 
sUb, zwak plantenhoudend, grijs, 
Edelmanboor 

Klei, sterk. 5i1tlg, zwak humeus, resten 
riel, grijs, Edelmanboor 

o ~ __ ~g~~~'L-~ ________________ ___ 
Klei, matig zandig, matig humeus, matlg 
wortelhoudend, zwak planlenhoudend, 
brokken klal, donkerbruln, Edelmanboor 

50 

100 

..., 

·75 

Klei, sterk slilig, zwak humeus, zwak 
roeslhoudend, ,wak rlelhoudend, reslen 
kalk, bruin, Ed.lmanboor 

Klei, slerk sillig, zwak humeus, zwak 
planlenhoudend, resten slib, grljs, 
Edelmanboor 

Projectnummer: 264493_GROND_1,5M 

Boormeester: Eelco de Graaf 

Boring 6S 
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Boring 67 

Datum: 16·12-2008 

Boring 69 

Datum: 16-12-2008 

Boring 71 

Datum: 16-12-2008 
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9ro! 

Klel, zwak zandlg, mallg humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Klei, sterk siUig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, resten planten, resten 
kalk, bruin, Edelmanboor 

Kle/, sterk silt/g, zwak humeus, resten 
sUb, zwak plantenhoudend, griJs, 

.tQD Edelmanboor 

., .. 
Klei, sterk siltlg, zwak humeus, resten 
riel, grljs, Edalmanboor 

gras 

Klel, mallg zandlg, malig humeus, zwak 
plantenhoudend, z.wak wortelhoudend, 
brokken veen, donkerbruln, Edelmanboor 

Klel, sterk slltlg, zwak humeus, zwak 
..!25 roesthQudend, resten planten, bruin, 
----,., Edelmenboor 

·'20 

.... 

... 

-00 

., .. 

Kle!, sterk siltig, zwak humeus, resten 
sllb, zwak planlenhoudend, grtJ', 
Edelmanboor 

Klei, sterk siltlg, zwak humeus, resten 
riet, grijs, Ede!manboor 

gras 

Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Klei, sterk. sUtlg, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, resten planten, bruin, 
Edelmanboor 

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
sUb, zwak planlenhoudend, grils, 
Edelmanboor 

Klel, slerk sillig, zwak humeus, reslen 
riel, resten schelpen, grijs, Edelmanboor 

o ~ ___ gwr~a~s ______________________ _ 

..., 
50 

100 

·'00 

Klei, matig zandig, malig humeus, matig 
wortelhoudend, zwak planlenhoudend, 
brokken klei, donkerbruin, Edelmanboor 

K!ei, sterk. sillig, zwak humeus, zwak 
roeslhoudend, zwak rlelhoudend, bruin, 
Edelmanboor 

Klei, sterk silUg, zwak humeus, zwak 
planlenhoudend, zwak slibhoudend, 
grijs, Edelmanboor 
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Datum: 16·12·2008 

Boring 76 

Datum: 16·12·2008 
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gras 

Krei, matig zandlg, malig humeus, matig 
wortelhoudend, zwak plantenhoudend. 
brokken klei, donkerbruin, Edelmanboor 

Krei, sterk siltig, zwak humeus, 2wak 
roesthoudend, zwak riethoudend, resten 
kalk, bruin, Edelmanboor 

Krei, sterk sillig, zwak humeus, zwak 
plantenhoudend, resten slib, grijs, 
Edelmanboor 

Klei, sterk sillig, zwak humeus, grijs, 
Edelmanboor 

gras 
Klel, matig zandig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, zwak plantenhoudend, 
brokken klei, donkerbruin, Edelmanboor 

Klel, sterk . nUg, zwak humeus. zwak 
roo$lhoudend, zwak rielhoudend, resten 
kalk. bndn, Edolmanboof 

Klel, sterk 5illig, zwak humeus, zwak 
piantenhoudend, resten slib, grljs, 
Edelmanboor 

Klei, sterk 5iltig, zwak humeus, resten 
riet, grljs, Edelmanboor 

Gras 
Klei, matig zandig, matig humeus, matlg 

120 wortelhoudend, zwak plantenhoudend, 
\ brokken klei, donkerbruin, Edelmanboor 

... 

·,so 

Klel, sterk sillig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, zwak riethoudend, bruin, 
Edelmanboor 

Kle!, sterk sittig, zwak humeus, resten 
riet, grijs, Edelmanboor 

Projectnummer: 264493_GROND_1,5M 
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Boring 73 

Datum: 16·12·2008 

Boring 75 

Datum: 16·12·2008 

... 

am, 
Kle;, matig zandig, matig humeus, matig 
Wl)rt~!houd"3('!lj, zwak p!a!"!t~!"!houde!1d, 
brokken kler, donkerbruln, Edelmanboor 

Klei, sterk sittig, zwak humeu5, zwak 
oM roesthoudend, zwak riethoudend, resten 

~~~k=a=lk~.b=ru=i=n.~E~d~e=lm~a~n=b~oo=r ______ ~ ___ 

·,ao 

.,. 

-150 

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
plantenhoudend, resten slib, grijs, 
Edelrnanboor 

Klei, sterk siJlig , zwak humeus, resten 
riet, grijs, Edelmanboor 

Klei, matlg zandig, matig humeus, matrg 
wortelhoudend, zwak plantenhoudend, 
brokken klet, donkerbruln, Edelmanboor 

Klei, sterk sllUg, zwak humeus, zwak 
roeslhoudend, zwak riethoudend, bruin, 
Edelmanboor 

Klei, sterk sUUg, zwak humeus. zwak 
plantenhoudend, grijs, Edelmanboor 

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
riel, grijs, Edelmanboor 
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Boring r2-2 

Datum: 12-12-2008 

-130 

gras 

Klel, zwak zandig, matlg humeus, mstig 
planlenhoudend, lwak worlelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Klei, sterk sillig, zwak humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak roesthoudend, 
bruin, Edelmanboor 

Klei, sterk siltig, 2wak humeus. resten 
planten, grijs, Edelmanboor 

Klel, zwak zandlg, zwak humeus, griJs, 
Edelmanboor 

gras 

Klel, zwak zandig, mallg humeus, matig 
plantenhoudend, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Klel, sterk sillig, zwak humeus, zwak 
plantenhoudend, resten roest, bruin, 
Edelmanboor 

Klei, sterk silUg, zwak humeus, resten 
planten, grijs, Edelmanboor 

Klei, sterk sillig, z.wak humeus, grljs, 
Edelmanboor 

gras. 
Klel, zwak zandig, matlg humeus, zwak 
planlenhoudend, zwak wortelhoudend, 
donkerbNln, Edelmanbcor 

Klei, sterk sl1l1g, zwak humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak roesthoudend, 
bruin, Edelmanboor 

Klei, sterk sillig, zwak humeus, resten 
planten, matig rtethoudend, grijs, 
Edelmanboor 

Klei, sterk sillig, zwak humeus, grijs, 
Edelmanboor 

Projectnummer: 264493GROND 

Boormeester: Eelco de Graaf 

Boring rl-2 

Dalum: 12-12-2008 

Boring r2-1 

Datum: 12-12-2008 

Boring r2-3 

Datum: 12-12-2008 

_160 

-200 

pros 
Kle;, zwak zandig, matlg humeus, matlg 
plantenhoudend, zwak worielhoudend, 
donkerbruln, Edelmanboor 

Klei, sterk 5111i9, zwak humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak roesthoudend, 
bruin, Edelmanboor 

Kle!, sterk sUlig, zwak humeus, resten 
roest, resten planten, brulngriJs, 
Edelmanboor 

Klel, sterk silUg, zwak humeus, resten 
planlen, grtjs, Edelmanboor 

Klei, zwak zandlg, zwak humeus, grijs, 
Edelmanboor 

Klel, zwak zandlg, matig hurneus, sterk 
plantenhoudend, zwak wortelhoudend, 
donkerbruln, Edelmanboor 

Klei, sterk sllt[g, zwak humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak roesthoud'end, 

-80 bruin, Edelmanboor 

Klei, sterk siltlg, zwak humeus, resten 
planten, matlg r1ethoudend, grijs, 

., to Edelmanboor 

-75 

. 120 

-I'" 

Klei, sterk slltJg, zwak humeus, grijs, 
Edelmanboor 

grna 

Klel, zwak zandlg, matig humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak wcrtelhoudend, 
donkeroNln, Ed.lmanbocr 

Klei, sterk siltig, zwak hurneus, zwak 
plantenhoudend, zwak roeslhoudend, 
bruinj Edelmanboor 

Klel, sterk 5l1tlg, zwak humeus. resten 
planten, matJg riolhoudend, grijs, 
Edelmanboor 

l<1el, sterk slltlg, zwak humeusj resten 
riet, grijs, Edelmanboor 

Klel, slerk sllt1g, zwak humeus, grijs, 
Edelmanboor 
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.f Grontmij 

Projectnaam: BO Middenweg Uithoorn 

Opdrachtgever: Provo Noord-Holland 

Boring r3-1 

Datum: 12-12-2008 

.." 

... 

.130 

.,.. 

Boring r3-3 

Datum: 12-12·2008 

..., 

.." 

. 130 

.:<>11 

Boring r4-2 

Datum: 12-12-2008 

·90 

., .. 

gnu 
Klet, zwak zan dig, malig humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak wortelhoudend, 
don kerb ruIn, Edelmanboor 

K1el, sterk slltig, zwak humeus, zwak 
planlenhoudend, zwak roesthoudend, 
bruin, Edelmanboor, met zachte witLe 
brokjes(kalk7) 

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
planlen, matig rlelhoudend, grljs, 
Edelmanboor 

Klei, sleri< sillig, zwak humeus, grljs, 
Edelmanboor 

gra5 

Klel, zwak zandig, maUg humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak wortelhoudend, 
donkerbruln, Edelmanboor 

Klei, sterk sl1Ug, zwak humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak roesthoudend, 
bruin, Edelmanboor, met zachte wille 
brokj.s(kalk?) 

KJei, sterk sittig, zwak humeus, resten 
planlen, malig oelhoudend, grljs, 
Ed.lmanboor 

Klei, sterk 511119, zwak humeus, grijs, 
Edelmanboor 

gras 

Klel, zwak zandig, matig humeus, zwak 
plantenhoudend, z.wak worielhoudend, 
resten roest, donkerbnJin, Edelmanboor 

KJel, sterk sUng, zwak humeus, zwak 
plantcnhoUdend. zwak roeslhoudend, 
brulo. Edelmanboor 

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, zwak. plantenhoudend, 
brulngrljs, Edelm.nboor 

Klal, sterk slltig, zwak hurneus, reslen 
planten, matig riethoudend, resten slib, 
grijs, Edelmanboor 

Klel, slerk slillg, zwak humeu., gojs, 
Edelmanboor 

Projectnummer: 264493GROND 

Boormeester: Eelco de Graaf 

Boring r3-2 

Datum: 12-12-2008 r 
gra.s r Klei, zwak zandig, malig humeus, zwak 
planlenhoudend, zwak wortelhoudend, 
r!:!!t2!1 roes!, donkerbr..:!n, !::defm:::mbocr r ..., 
Kle!, sterk siniS, zwak humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak roesthoudend, 

·70 bruin, Edelmanboor f -
Klei, sterk slltig, zwak humeus, reslen 
planten, malig riethoudend, resten slib. 
grijs, Edelmanboor ( 

.13) 

Klei, sleri< slillg, zwak humeus, gojs, r Edelmanboor 

[ 

·'00 r-
r' 

Boring r4-1 r 
Datum: 12-12-2008 

9111's-
Kia!, zwak zandlg, matig humeus, zwak 
plantenhoudend. zwak wortelhoudend, 

( -30 resten roest, donkerbruln, Edelmanboor 

Kie!, sterk sllUg, zwak humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak roesthoudend, 
bruin, Edelmanboor ( 

.... 
Klei, slerk sl1Ug, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, zwak plantenhoudend, 
resten slib, bruingrijs, Edelmanboor 

·uo 
Kia!, sterk snUg, zwak humeus, resten { 
planten, grijs, Edelmanboor 

l 

r 

Boring r4-3 , 
Datum: 12-12-2008 

gm.s 
K1ei, zwak zandlg, matig humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak wortelhoudend, r -30 resten roest, don kerb ruin, Edelmanboor 

Klei, sterk sllUg, zwak humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak roesthoudend, 
bnJin, Edelmanboor 

... 
Klei, sterk sillig, zwak humeus, resten 

3 
planlen, mallg rlelhoud.nd, reslen sllb, 
grijs, Edelmanboor 

·'25 
Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
planten, grijs, Edelmanboor 

5 
.">No 
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.: Grontmij 

Projectnaam: BO Middenweg Uithoorn 

Opdrachtgever: Provo Noord-Holland 

Boring rS·1 

Datum: 12·12·2008 

Boring rS·3 

Datum: 12·12·2008 

Boring r6·2 

Datum: 12·12-2008 

oras 
Klei, zwak zandlg, zwak humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak wortelhoudend, 

03 zwak roesthoudend, donkerbruin, 
~~~E~d~e~lm~a~n~b~oo~r ________________ __ 

Klel, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
-60 roesthoudand, zwak plantenhoudend, 
~ brokken klel, brulngrljs, Edelmanboor 

-150 

.... 

Klei, sterk slJtig, zwak humeus, zwak 
(oeslhoudend, malig plantenhoudend, 
bruin, Edelmanboor 

Klel, sterk slillg, zwak humeus, resLen 
planlen, matlg rielhoudend, reslen sllb, 
grijs, Edelmanboor 

KJei, sterk. slHig, zwak humeus, grijs, 
Edelmanboor 

gras 
Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak wortelhoudend, 
zwak roesthoudend, donkerbruin. 
Edelmanboor 

Klei, sterk sUtig, zwak humeus, zwak 
roesthaudend, zwak plantenhoudend, 
brulngriJs, Edelmanboor 

Klei, sterk siltlg, zwak humeus, resten 
planten, resten slib, zwak riethoudend, 
grijs, Edelmanboer 

Klei, sterk slilig, zVlak humeus, grijs, 
Edelmanboor 

gnu 
Klel, maUg zandlg, mallg hum.us, zwak 
planlenhoudend, 2wok wortolhoud.nd, 

.,. zwa.k roeslhoudond, dQnkerbruln, 
~~E~d~e~lm~.~n~bo~o~r ________________ __ 

Klel, sterk slltlg, zwak humeus, zwak 
roeslhoudend, zwak plantenhoudend, 
bruingrijs, Edelmanboor 

Klei. sterk sfltlg, zwak humeus, resten 
pI.nton. moUg ~"Ihoud.nd. reslen slib, 

~ srlj., Edelmonboor 
Klei, uHarst sllt1g, ~wak humeus, resten 
.chelpen, grijs, Edelmanboor 

Projectnummer: 264493GROND 

Boormeester: Eelco de Graaf 

Boring rS-2 

Datum: 12-12-2008 

Boring r6·' 

Datum: 12-12-2008 

Boring r6·3 

Datum: 12·12-2008 

... 

gras 
Kle!, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
planlenhoudend, zwak wortelhoudend, 
zwak roesthoudend, donkerbruln, 
Ed.lmanboor 

Klel, sterk 5illig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, zwak plantenhoudend, 
brulngrljs, Edelmanboor 

Klel, sterk 5111ig, zwak humeus, resten 
planten, matig rielhoudend, resten slib, 
grljs, Edelmanboor 

Klel, slerk sillig, zwak humeus, grljs, 
Edelmanboor 

grn.s 

Klel, matig zandlg, matig humeus, zwak 
piantenhoudend, 2.wak wortelhoudend, 

~ zwak roesthoudend, donkerbruln, 
\~E_d_el_m~.~nb_o_e_r ________________ _ 

Klei, !lerk slUig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, zwak plantenho~dend, 
bruingrljs, Edelmanboor 

Klel, sterk sillig, zwak humeus, resten 
plante", resten riel, resten roestl 

grijsbruln, Edelmanboor 

Klei, zwak zandlg, zwak humeus, zwak 
planlenhoudend. griJs, Edelmanboor 

gras 

Klel, malig zandig, matig humeus, zwak 
ptantenhoudend, zwak wortelhoudend, 

~ zwak roe.sthoudend, donkerbruln, 
\~_E_d_el_m_a_nb_e_o_r ________________ _ 

... 

Klei, sterk sittig, zwak humeus, zwak 
roeslhoudend, zwak plantenhoudend, 
bruingrijs, Edelmanboor 

Klei, sterk sillig, zwak humeus, resten 
planten, matig riethoudend, resten sUb, 

-120 grijs, Edelmanboor 

Klei, zwak zandlg, zwak humeus, resten 
,chelpon, grijs, Edelmanboer 

~/d 



.f Grontmij 

Projectnaam: BO Middenweg Uithoorn 

Opdrachtgever: Provo Noord-Holland 

Boring r7-1 

Datum: 12-12-2008 

Boring r7-3 

Datum: 12-12-2008 

Klei, z.wak zan dig, matig humeus, zwak 
planlenhoudend, zwak wortelhoudend, 
resten roest, donkerbr.Jin, Edelmenbocr 

Klei, sterk sillig, zwak humeus, 2wak 
planlenhoudend, zwak roesthoudend, 
bruin, Edelmanboor 

Klof, .-taft( ~tfg, zYlilk humoua. zwak 
... roe.thou~nd, ~wak planlenhoudend, 
~~~b~N=I~ng~~~.~,~E=d=e~lm~a~n=bo=o~r ________ ___ 

.,,,, 

Klel, sterk siltig, zwak humeus, resten 
planten, resten r1et, grijs, Edelmanboor 

Klal, sterk sillig, zwak humeus, resten 
planten, 9rijs, Edelmanboor 

oras. 
Klei, zwak zandis, maLig humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak wortelhoudend, 

.:a resten roesl, brokken veen, donkerbruln, 
~~E~d=e=lm~a~n=b~oo=r ________________ __ 

Klei, sterk silUg, zwak humeus, zwak 
planlenhoudend, zwak roesthoudend, 
bruin, Edelmanboor 

K1ei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
~ roesU,oud~nd, zwak planlenhoudond. 

\ bNlngrljs, Edelmonboor 

Klel, sterk siltig, zwak humeus, resten 
planten, resten riel, resten sUb, grijs, 
Edelrnanboor 

Klel, sterk siltig, zwak humeus, resten 
planten, grijs, Edelmsnboor 

Projectnummer: 264493GROND 

Boormeester: 

Boring r7-2 

Datum: 12-12-2008 

.... 

., .. 

Eelco de Graaf 

Gras 

KJei, t.wak z.andJg, ma[lg humeut , zwak 
plnnlC11houdend, zwok Vlortolhoudond, 
fv!i l&n fuv t, (l'I.N,kI'J'l Luuitl, EoclnUlnboor 

Klel, zwak zan dig, zwak humeus, zwak 
plantenhoudend, zwak roesthoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Klel. slerk siltia. zwak humeus, zwak 
lOoslhoudood, zwak planlenhoudend, 
brulngrIJ$, Edelmanboor 

Klei, sterk silUg, zwak humeus, resten 
planten, resten riet, resten slib, grijs, 
Edelmanboor 

Klel, sterk sllllg, zwak humeus, resten 
planten, gnjs, Edelmanboor 
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.f Grontmij 

Projectnaam: BO Middenweg Uithoorn 

Opdrachtgever: Provo Noord-Holland 

Boring MM1 

Datum: 12-12-2008 

Boring MM3 

Datum: 12-12-2008 

01-,------, 

wale.rbodem 
Edolmapboor, water 

Klel, zwak zandlg, stork humou5, zwok 70 ~ndhoudend, bro~kon klol, ~.I." v ... ~, 

~\....;.$...;I._'k_allb:.._h_oU_d_.n_d_, _zwo_n._Z_U_IO_O_rboo_'_, _ '--- =HblAag 
Klel, sterk eHllg, zwak humouB, ZWlIk 
rlellloudor1d, zwak zandhoudond, 
lichlgrij., Guls, ondergrond 

wate:,bodem 
Edelmanboor. WOller 

Klol, zwak zandlg, 61.", humo .. , lWok 
zandhoudond, b,okke. Idel, roslen v •• n, 
ot",k·slibl\Oudend, zwart, Zulgo(boo<, 
sUblDaO 

-,DO Klel, $Ie« slJ\lg, zwak humeu5, :lWlIk 
--..... undhoudond, IIchlgrfj., GUll, ondelllrond 

Projectnummer: 264493SLlB+GED ... SLOTE 

Boormeester: Eelco de Graaf 

Boring MM2 

Dalum; 12-12-2008 

0'-,------, 

Boring MM4 

Datum; 12-12-2008 

waterbodem 
Edelmanboor, waler 

Klall zwak zan dig. ale", humeus. zwak 
zandhoudend, brokken klal, r.~I.n veen, 

..., sterl< sllbhoudend, "",art, Zulged>oor, 
~ sllblssg 

·'DO Klol, sI.rk . RUg, zwak humeu., zwak 
\ nndhoudor1d, llehlgrt!., Gutl, ond.rg,ond 

.,. 

watnrbodom 
Edelmanboor, walllr 

Klal. 2w~k zandlg. sterk humeus, %Wak 
zandhoudend, brokken Idel, ~Blen veen, 

..., Bieri< sHbhoudend, "",arl, Zulgerboor, 
\ sllbla8g 

·,ao 
Klei, slerk .lIl1g, zwak humeus, zwa.k 
zandhoudend, IIchlgrljs, Guls, ondergrond 
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Legenda (conform NEN 5104) 

grind 

~"~ ~oooo::: 0000 ::: 

zand 

.... .. ..... I ''''' ''''''~ 
I " ....... '.~ .... ... .. ... ~ ........ ..... ...... ....... 

I"""'''''' E!j ....... .. .... .......... .. 

r·""' .. ···~ .. .... ..... ............ 

I .. .. .. .... ·~ , ......... , 

veen 

ru 

fa 
1:1 

I:·:·j 

peilbuis 

Grind, slltig 

Grind, zwak zandig 

Grind, matig zandlg 

Grind, sterk zandlg 

Grind. uiterst zandlg 

Zand, klel1g 

Zand, zwak slltig 

Zand, matlg siltig 

Zand. sterk siltlg 

Zand, uiterst siltig 

Veen, mlneraalarm 

Veen, zwal( klei'ig 

Veen. sterk kleii"g 

Veen, zwak zandig 

Veen, sterk zandlg 

blinde buis 

casing 

hoogste grondwaterstand 

gemlddelde grondwaterstand 

laagste grondwaterstand 

benton let afdlchtlng 

filter 

klei 

~ 
~ 
~ 
wm 
~:l 

~':'l 

Klei. zwak slltig 

Klei, matig s1ltlg 

Klel, sterk slltlg 

Klel, uiterst siltig 

Klel. zwak zan dig 

Klel, matig zandig 

~:j Klei, sterk zan dig 

leem 

~:1 

_:J 

Leem. zwak zandig 

Leem, sterk zandig 

overige toevoegingen 

~ zwak humeus 

~ matlg humeus 

§l sterk humeus 

t~ zwak grindlg 

E~ matlg grindlg 

t~ sterk grindig 

geur 

0 geen geur 

~ zwakke gaur 

-& matige geur 

~ starke geur 

• ulterste geur 

olie 

0 geen olie-water reaetie 

~ zwakke olle-water reactle 

6- matige aile-water reaetle 

~ sterke olle-water reaetie 

• ulterste olie-water reactle 

p.i.d.-waarde 

~ >0 

Ii!! >1 

~ >10 

~ >100 

" >1000 

• >10000 

monsters 

~ geroerd monster 

I ongeroerd monster 

overig 

... blJzonder bestanddeel 

~ Gemlddeld hoogste grondwaterstand 

T grondwaterstand 

• Gemiddeld laagste grondwaterstand 

sllb 

~ water 

r 
r 

r 
( 

r 
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t 
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~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV 
L. Keser 

Postbus 214 

1800 AE ALKMAAR 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 

Hoogvliet, 29-12-2008 

Geachte heer/mevrouw, 

Analyserapport 

: BO Middenweg Uithoorn 
: 264493_GRO 
: 11393345, versie nummer: 1 

ALcontrol B.V. 
SteenhoLlwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 2314700· Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.nl 

Blad 1 van 16 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
264493_GRO. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen 
voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol 
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL). 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 16 pagina's. Aile bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit 
van het rapport. Aileen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze 
informatiegids. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

drs. . . . van der Wart 
Manag' 9 Director Environmental 

Q 
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HvAl011 
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~ ALcontrol Laboratories 

Grantmij Nederland BV Blad 2 van 16 

L. Keser Analyserapport 

Prajectnaam BO Middenweg Ulthaarn Orderdatum 18-12-2008 

Projectnummer 264493_ GRO Startdatum 18-12-2008 

Rappartnummer 11393345 - 1 Rappartagedatum 29-12-2008 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005 

droge slol gew.-% S 63.7 55.7 74.1 54.2 46.2 

gewichl artelacten 9 S <1 <1 <1 <1 <1 

aard van de artelaclen 9 S Geen Geen Geen Geen Geen 

organische slol (gloeiverlies) %vd OS S 9.4 19.6 6.7 22.9 19.2 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lulum (bodem) %vd DS S 38 28 21 35 3

) 31 

METALEN 

barium mg/kgds S 63 160 34 130 130 

cadmium mg/kgds S <0.35 0.5 <0.35 0.4 0.4 

koball mg/kgds S 8.6 11 7.7 11 14 

koper mg/kgds S 11 22 12 16 17 

kwik mg/kgds S 0.11 0.29 <0.10 0.15 0.19 

lood mg/kgds S 40 99 26 53 56 

molybdeen mg/kgds S <1.5 2.0 <1.5 <1.5 1.8 

nikkel mg/kgds S 22 24 23 27 34 

zink mg/kgds S 80 150 89 99 120 

POL YCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naflaleen mg/kgds S <0.01 0.02 <0.01 <0.02 ') <0.02 ') 

fenanlreen mg/kgds S 0.04 2.9 0.07 0.09 0.43 

anlraceen mg/kgds S <0.01 0.74 0.02 0.02 0.24 

fluoranleen mg/kgds S 0.10 6.1 0.18 0.22 2.1 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.05 2.4 0.10 0.11 0.96 

chryseen mg/kgds S 0.06 1.7 0.11 0.11 0.72 

benzo(k)fluoranleen mg/kgds S 0.04 1.1 0.06 0.08 0.37 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.05 1.8 0.09 0.11 0.69 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.04 1.0 0.07 om 0.35 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04 1.1 0.07 0.08 0.39 

pak-tolaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.41 1) 19 ' ) 0.78 ') <0.92 ' ) 5) <6.2 ' )5) 

pak-tolaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.43 2) 19 2) 0.792) 0.91 2) 6.2 2
) 

(0.7 faclor) 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ~g/kgds S <2 <2 <2 <2 <2 

PCB 52 jJg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2 

PCB 101 jJg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2 

De met S gemerkte analyses zijn geaccredileerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de minisleries VROM en V&W. Overige accredilalies zijn gemerkl mel 
een Q. 

Nummer 

001 

002 

003 

004 

005 

~ 
USIEN 
RvA l018 

Monstersoort 

Grond (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Monsterspecificatle 

M3 30 (0-15) 

M4 37 (0-50) 

M5 50 (0-30) 

MMBG116 (0-30) 18 (0-25) 19 (0-30) 20 (0-30) 26 (0-30) 25 (0 -30) 24 (0-30) 23 (0-30) 22 (0-30) 21 (0-30) 

MMBG2 34 (0-30) 33 (0-30) 32 (0-20) 29 (0-25) 28 (0-35) 27 (0 -20) 36 (0-40) 39 (0-35) 41 (0-40) 43 (0-50) 

Paraaf : 1-
Al.ccmmoL B V. IS GEACCREOI'Ti:cRDVOLGENS DE DOOR De RAADVOO!\ A.CCREDITAl1E GES1EL.D:: CR1TER1AVOOR T'ESTLABORATOR1ACONFOR/o1150!\EC n025:2QOSOHDER NR. L02S 

Al QNZ!W:='il;Q<WI\Hi:OEtl \\'OROEN UrTGEVOERO OtJOER DE AlGE •. I=Hi: VOORWAARO=.H GEDE?ONEEil:D B'J DE KA~leR VMI /(cO?HANDfl EH FABRIE/(EN TE ROTTER~At.lIlSCHRIJ\'ING" 
HA)lDELSRE.G1STER: KVK RO'Ir:ROAl:1lf.:::!55:t~ 
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(& ALcontrol Laboratories 

GrontmiJ Nederland BV Blad 3 van 16 
L. Keser Analyserapport 

Projectnaam BO Mlddenweg Uithoorn Orderdatum 18-12-2008 
Projectnummer 264493_GRO Startdatum 18-12-2008 
Rapportnummer 1139J345 ~ 1 Rapportagedatum -29-12-2008 

Analyse Eenheld Q 001 002 003 004 005 

PCB 118 Ilglkgds S <2 <2 <2 <2 <2 

PCB 138 119lkgds S <2 <2 <2 <2 <2 

PCB 153 I1glkgds S <2 <2 <2 <2 <2 

PCB 180 IJgikgds S <2 <2 <2 <2 <2 

som PCB (7) 1l9lkgds S <14 <14 <14 <14 <14 

sam PCB (7) (0.7 factor) Ilglkgds S 9.8 2
) 9.8 ., 9.B 2) 9.8 ') 9.8 2) 

MINERALE OLIE 
fraclle C10 - C12 mglkgds <5 10 <5 <5 12 

ffaelle C12 - C22 mglkgds <5 14 <5 <5 19 

fraelle C22 - C 3 0 mglkgds <5 16 <5 <5 11 

fractla C30 - C40 mglkgds <5 11 <5 <5 8 
tolaal olie C10 - C40 mglkgds S <:20 50 <20 <20 50 

De met S gemarkte analyses zljn geaceredlteerd en vallen onder de AS3000 erkennlng door de mlnlsteries VROM an V&W. Ovariga aecreditatias zijn gemarkt met 
eenQ. 

Nummer 

001 

002 

003 

004 

005 

Monstersoort 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Monsterspeciflcatle 

M3 30 (0-15) 

M4 37 (0-50) 

M5 50 (0-30) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

MMBG116 (0-30) 18 (0-25) 19 (0-30) 20 (0-30) 26 (0-30) 25 (0 -30) 24 (0-30) 23 (0-30) 22 (0-30) 21 (0-30) 

M M BG2 34 (0-30) 33 (0-30) 32 (0-20) 29 (0-25) 28 (0-35) 27 (0 -20) 36 (0-40) 39 (0-35) 41 (0-40) 43 (0-50) 

Paraaf: 
ALCOUTROL aV. ls G!At:CREOITEERDVOl.OENS DE 0001' DE MAD 'iOOR AGCREDITA11E GESTELDE CRIT'ER1A VOOR. TESlUBORATORlA CCHFORl1lSon-ec 110:l&.2II05 ONDn NR. LO~ 

Al. OKZE Vo.':Rl(Z.~ • .'~HEOEN: WOROEN lIfTOE'YOERO Ctl!JER C!. Al..G91I!ME VOOflWAAAOEfI GEoe~ONEEaD 5}J DE AAUEAVAt! KOOPHANDEl eft FAaRIEt<fN TE ROTTaRCAl11t&CHruJ'VING 
~!le16ReGtsn::R: "VKRomiUlA"~ 

~.'.' .... 



~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV 
L. Keser 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

80 Middenweg Uithoorn 
264493_GRO 

11393345 - 1 

Analyserapport 
Blad 4 van 16 

Orderdatum 
Startdatum 

18-12-2008 
18-12-2008 

Rapportagedatum 29-12-2008 

Monster beschrljvlngen 

001 

002 

003 

004 

005 

Voetnoten 

2 

3 
4 

5 

Q 
TESUN 
RvAL 01! 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "s" kenmerk. . 

De monslervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "s" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "s" kenmerk. 

De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heefl plaatsgevonden. 
De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 
Het resultaat is indikatief ivm storende matrix. 
Verhoogde rapportagegrens Lv.m. lage droge stof. 
Verhoogde rapportagegrens van de som I.v.m. lage droge stof. 

Paraaf : 
ALCO~JTROl. eN. IS GEACCREDITE'=RO VOLGENS DE DOOR DS: RAAO VOOR ACCREDITAl1E GESTEl..D5: CRITERIA VOOR TESTLABOP.ATORIA CONFORM 150llEC 1702-5:2005 ONDER NR. l028 

AL CHZe:. V~;'R:<Z..v..'.1Hi:DEtl WCtlCEH IJITGevaER:J CNDER DE AU:=:I.IEHE VOORWI'AAD!:H GEDE;:CiNEEao B;J OE KA.'ifR VAN KCO?HANOS.l HI FAilRIEKi:N IE ROTTEROAM IHSCH~IJVINa 
HA.'i!JELSREG'SIER: K.VKROTT!;:;OAU 2oS~652U 
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~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV 

L. Keser Analyserapport 

Projectnaam 

Prajectnummer 

Rappartnummer 

Analyse 

droge stof 

gewicht artefacten 

aard van de artefacten 

BO Mlddenweg Uithaarn 

264493_GRO 

11393345 - 1 

Eenheid Q 

gew.-% S 

9 S 

9 S 

organische stof (gloeiverJies) %vd DS S 

KORRELGROOTTEVERDELING 

lutum (bodem) %vd DS S 

METALEN 

barium mg/kgds S 
cadmium mg/kgds S 

kobalt mg/kgds S 
koper mg/kgds S 
kwik mg/kgds S 
lood mg/kgds S 
molybdeen mg/kgds S 
nikkel mg/kgds S 
zink mg/kgds S 

006 

54.9 

<1 

Geen 

24.0 

32 3
} 

77 

0.5 

7.6 

19 

0.29 

58 

2.3 

22 

88 

POL YCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mg/kgds 

fenantreen mg/kgds 

antraceen mg/kgds 

f1uoranteen mg/kgds 

benzo(a)antraceen mg/kgds 

chryseen mg/kgds 

benzo(k)f1uoranteen mg/kgds 

benzo(a)pyreen mg/kgds 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds 

pak-totaal (10 van VROM) mglkgds 
(0.7 factor) 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

~B~ ~~~ 

PCB 52 ~g/kgds 

PCB 101 Ilg/kgds 

S 

S 

S 
S 
S 

S 

S 

S 
S 
S 
S 

S 

S 
S 
S 

<0.01 

0.14 

0.03 

0.27 

0.14 

0.17 

0.10 

0.14 

0.10 

0.11 
1.2 ' } 

1.2 2
} 

<2 

<2 

<2 

007 

51.0 

<1 

Geen 

27.3 

34 3
} 

77 

0.5 

6.8 

18 

0.20 

59 

2.8 

21 

83 

<0.01 

0.18 

0.03 

0.38 

0.20 

0.18 

0.13 

0.17 

0.11 

0.12 
1.5 1} 

1.5 2
} 

<2 

<2 

<2 

008 

42.7 

<1 

Geen 

6.8 

36 

34 

<0.35 

11 

10 

<0.10 

24 

<1 .5 

30 

77 

<0.02 4} 

<0.02 4
} 

<0.02 4} 

<0.02 4} 

<0.02 4} 

<0.02 4} 

<0.02 4} 

<0.02 4} 

<0.02 4} 

<0.02 4} 

<0.20 ' }·} 

0.14 2
} 

<2 

<2 

<2 

Blad 5 van 16 

Orderdatum 

Startdatum 

Rappartagedatum 

009 

50.5 

<1 

Geen 

3.7 

36 

32 

<0.35 

16 

<10 

<0.10 

22 

<1.5 

25 

65 

<0.02 4
} 

<0.02 4
} 

<0.02 4
} 

<0.02 4
} 

<0.02 4
} 

<0.02 4
} 

<0.02 4} 

<0.02 4} 

<0.02 4
} 

<0.02 4
} 

<0.20 ' }·} 

0.14 2
} 

<2 

<2 

<2 

18-12-2008 

18-12-2008 

29-12-2008 

010 

51.7 

<1 

Geen 

2.5 

35 

34 

<0.35 

12 

10 

<0.10 

20 

<1.5 

30 

78 

<0.02 4
} 

<0.02 4} 

<0.02 4
} 

<0.02 4
} 

<0.02 4
} 

<0.02 4
} 

<0.02 4
} 

<0.02 4
} 

<0.02 4} 

<0.02 4
} 

<0.20 1}'} 

0.14 2
} 

<2 

<2 

<2 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditatles zijn gemerkt met 
eenQ. 

Nummer Monstersoort 

006 Grand (AS3000) 

007 Grand (AS3000) 

008 Grand (AS3000) 

009 Grond (AS3000) 

010 Grand (AS3000) 

Monsterspecificatie 

MMBG3 54 (0-40) 51 (0-30) 48 (0-40) 47 (0-30) 45 (0-30) 55 (0 -40) 58 (0-50) 60 (0-30) 61 (0-40) 63 (0-40) 

MMBG471 (0-40) 70 (0-40) 68 (0-30) 67 (0-30) 66 (0-30) 64 (0 -30) 72 (0-40) 73 (0-40) 75 (0-25) 76 (0-20) 

MMOG1 16 (100-130) 18 (70-110) 19 (70-100) 25 (110-150) 21 (65-115) 33 (100-150) 30 (100-150) 29 (110-150) 
28 (90-14 0) 27 (100-150) 
MMOG2 35 (80-120) 36 (80-110) 37 (120-150) 38 (120-150) 39 (120-150) 40 (85-135) 41 (80-130) 52 (90-140) 
49 (110-150) 48 (75-125) 
MMOG3 53 (115-150) 62 (75-125) 63 (90-140) 71 (90-140) 70 (75 -125) 

Paraaf : 

Q ALCONnOL B.'1. r; GUCCREDfTiERO VOL.GENS 05 COOR DE RAAD VOOP, ACCRED1TA11! GES1Elt:E C!UTERIA VCOR TCSnABOPATC.:::I1A CONFORM lS0l1EC l1DZ6:2!10S ONDER NR. L 018 

H!1EN 
AvA l 018 

At. CHZEW~Ri<ZAAMHfOEN WORDEN UTGEVOE.m CNOeR OE ALGEJd!He.VOOi'.\,.\',6.I,AD:;1i GEOE?ONEE~D B'J OE K.~~;E" VAN KCor>HANOEl E.tl FASRIEK;:N TE ROTTEJU~A.I.I flSCHR.iJVlNG 
HAN!)ELSREGIUER: KVI< ROTT=:: "'O;.H lc1:!SS:W; 



~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV Blad 6 van 16 

L. Keser Ana lyse rapport 

Projectnaam BO Middenweg Uithoorn Orderdatum 18-12-2008 

Projectnummer 264493_GRO Startdatum 18-12-2008 

Rapportnummer 11393345 - 1 Rapportagedatum 29-12-2008 

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010 

PCB 118 Ilglkgds S <2 <2 <2 <2 <2 

PCB 138 Ilg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2 

PCB 153 flg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2 

PCB 180 Ilg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2 

som PCB (7) Ilg/kgds s <14 <14 <14 <14 <14 

som PCB (7) (0.7 factor) Ilglkgds S 9.8 2) 9.8 2
) 9.8 " 9.8 2

) 9.8 2) 

MINERALE OLIE 

fraclie C10 - C12 mglkgds <5 <5 <5 <5 <5 

fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5 

fractie C22 - C30 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5 

fraclie C30 - C40 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5 

tolaal olle C 1 a - C40 mg/kgds S <20 <20 <20 <20 <20 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt mel 
een Q. 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatle 

006 Grond (AS3000) MMBG3 54 (0-40) 51 (0-30) 48 (0-40) 47 (0-30) 45 (0-30) 55 (0 -40) 58 (0-50) 60 (0-30) 61 (0-40) 63 (0-40) 

MMBG4 71 (0-40) 70 (0-40) 68 (0-30) 67 (0-30) 66 (0-30) 64 (0 -30) 72 (0-40) 73 (0-40) 75 (0-25) 76 (0-20) 

MMOG116 (100-130) 18 (70-110) 19 (70-100) 25 (110-150) 21 (65-115) 33 (100-150) 30 (100-150) 29 (110-150) 
28 (90-140) 27 (100-150) 

007 

008 

009 

010 

Q 
nmN 
HvA L 016 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Grand (AS3000) 

MMOG2 35 (80-120) 36 (80-110) 37 (120-150) 38 (120-150) 39 (120-150) 40 (85-135) 41 (80-130) 52 (90-140) 
An I~An Arn \ ~n ,~r: A",r.-\ .\1 \ I I V- I t.JV I "'TV \,.'Or I LoJ) 

MMOG3 53 (115-150) 62 (75-125) 63 (90-140) 71 (90-140) 70 (75 -125) 

Paraaf : 
AlCotJTROI.. B V.IS GEACCREDfTEERDVOlGENS DE DOOR [}E RAAD VOOR ACCREo\TA,llE GESlELOE CRITERIA VOOR TESTU.!!ORATC'RIA COf'li=ORM ISOIlEe 1702$:2005 ONDER HR. L028 

Al OHZE IA'eRi<ZtoAMHEDEN WeRDEN I.!ITGEVOERO CNDER DE M.G=~£:IiE VOORW,o.ARD::H GEDE?ONEEiW BlJ DE KAMER VAH KC-D?HI\NO:.L EH FA5RIEKEN TE ROTT!RDAM INscl1AIJVING 
HAHCELSREGIS"iER: KVK ROTIEi=tDAt:t 2c!.~6G236 
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~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV 
L Keser 

ProJectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

BO Mlddenweg Uithoorn 
264493_GRO 

11393345 - 1 

Analyserapport 
Blad 7 van 16 

Orderdatum 
Startdatum 

18-12-2008 
18-12-2008 

Monster beschrlJvingen 

006 

007 

008 

009 

010 

Voetnoten 

2 
3 
4 
5 

Q 
lISI£H 
RyA l01S 

• 

• 

.. 

* 

De monstervoorbehandeling en analyses ziJn ultgevoerd conform Accreditatleschema AS3000, dit geldl aileen 
voor de analyses die Worden gerapporteerd met het US" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dlt geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses ziJn uitgevoerd conform Accredltatleschema AS3000, dit geldt !llieen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zUn ultgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "s" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zfjn ultgevoerd conform Accredltatieschema AS3000, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "s" kenmerk. 

De semmatie Is een optelling van de ruwe waarden waama de berekening heeft plaatsgevonden. 
De sommatie na verrekenlng van de 0.7 factor conform AS3000 
Het resultaat [s lndlkatief Ivm storende matrix. 
Verhoogde rapportagegrens I.v.m. lage droge stof. 
Verhoogde rapportagegrens van de som I.v.m. lage droge stof. 

Paraaf : 
ALconmol. a:.v. IS GEA,CCREO-t'iE£RDVOLoeNS eli DClOR DE RUn vco" ACCREDITAlle GESTEL.Di! CRITERIA. VOOR TE.STLABORATORIA COf'fFOflJd ISOnec 1702..$!2IlOS ONCER'NR. LO:tS 

AL otiZE:\\IeRKtAAMHEDEN WCADEN" lIrGc"'VOERD ONDER [JE,ALe!MEl-IE \fOORW,A,AAD!:H G!DEOIoNEE!lpSJJ OE KAMER VAtl KOOPHAND!l EN FAaRIEKfN T£' ROITEAOALIlHSctI;U.!W:G 
~oasR!.OIS.lER! k.VK ROTTERDA!-I 2<'652a8 



Q); ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV Blad 8 van 16 

L. Keser Analyserapport 

Projectnaam BO Mlddenweg Uilhoorn Orderdatum 18-12-2008 

Projectnummer 264493_GRO Slartdatum 18-12-2008 

Rapportnummer 11393345 - 1 Rapportagedatum 29-12-2008 

Analyse Eenheid Q 011 012 013 

droge stol gew.-% S 49.5 62.8 47.1 

gewicht artelacten 9 S <1 <1 <1 

aard van de artefacten 9 S Geen Geen Geen 

organische stof (gloeiverlies) %vd OS S 4.3 1.9 3.1 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) %vd OS S 39 21 44 

METALEN 
barium mg/kgds S 34 24 32 

cadmium mg/kgds S <0.35 <0.35 <0.35 

kobalt mg/kgds S 11 8.7 11 

koper mg/kgds S 10 <10 <10 

kwik mglkgds S <0.10 <0.10 <0.10 

lood mg/kgds S 24 13 22 

molybdeen mglkgds S <1 .5 <1 .5 <1.5 

nikkel mglkgds S 29 21 26 

zink mg/kgds S 75 51 69 

POL YCYCLISCHE AROMA TlSCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mglkgds S <0.02 ' ) <0.01 0.04 

fenantreen mglkgds S <0.02 ~ <0.01 0.02 

antraceen mg/kgds S <0.02 ' ) <0.01 <0.02 ' ) 

fluoranteen mg/kgds S <0.02 ') <0.01 <0.02 ') 

benzo{a)antraceen mg/kgds S <0.02 ') <0.01 <0.02 ') 

chryseen mg/kgds S <0.02 4
) <0.01 <0.02 4

) 

benzo{k)fiuoranteen mg/kgds S <0.02 ') <0.01 <0.02 ') 

benzo{a)pyreen mglkgds S <0.02 ') <0.01 <0.02 ') 

benzo{ghi)peryleen mg/kgds S <0.02 4
) <0.01 <0.02 4

) 

indeno{1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.02 4
) <0.01 <0.02 4

) 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S <0.20 ' )5) <0.1 1) <0.22 1)5) 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.14 2
) 0.07 2

) 0.17 2
) 

(0.7 factor) 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 J.I9/kgds S <2 <2 <2 

PCB 52 J.I9/kgds S <2 <2 <2 

PCB 101 JJg/kgds S <2 <2 <2 

Oe met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkennlng door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met 
een Q. 

Nummer Monstersoort Monsterspeciflcatie 

011 

012 

013 

Q 
TESJ[N 
RvAL01B 

Grand (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Grand (AS3000) 

MMOG4 69 (60-90) 68 (70-120) 67 (55-105) 66 (85-120) 65 (70-100) 64 (70-110) 72 (75-120) 73 (60-100) 74 
(60-110) 
MMOG5 34 (110-150) 31 (110-150) 42 (85-130) 43 (100-120) 44 (85-120) 

MMOG6 47 (80-130) 47 (130-150) 46 (90-140) 46 (140-150) 

Paraaf : 
ALCCtlTROL B.V~ IS GEACCREDITEE~OVOLGENS DE DOOR [E RAAD VOOP. ACCREDlTAl1E GESTEL~ CRrreRJA. VDOR, TESTlABORATORIA CONFORM !SOllEe 17025:]OO!o ONDER NR. L028 
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C0 ALcontrol Laboratories 

Grontmlj Nederland BV Blad 9 van 16 
L. Keser Analyserapport 

Projeotnaam BO Middenweg Ulthoorn Orderdatum 18-12-2008 
Projectnurnmer 2644;93_GRO Startdatum 18-12-2008 
Rapportnummer 11393345 - 1 Rapportagedatum 29-12-2008 

Analyse Eenheld Q 011 012 013 

PCB 118 \l.g/kgds S <2 0:;2 <2 
PCB 138 lJg/kgds S <'2 <2 <2 
PCB 153 ~glkgds S <2 <2 <2 
PCB 180 ..,glkgds S <2 <'2 <2 
som PCB (7) ..,glkgds S <14 <14 <14 
som PCB (7) (0.7 factor) jlg/kgds S 9.B ~ 9.B ~ 9.B 2) 

MINERALE OUE 

fraclle C10 - C12 mg/kgds <6 <6 <6 
fradle C12 - C22 mg/kgds <5 <5 <5 
fracUe C22 - C30 mg/kgds <5 <6 <5 
lraclle C30 - C40 mg/kgds <5 <5 <5 
tolael olie C 10 - 040 mglkgds S <20 <20 <20 

De met 8 gemerkte analyses zijn geaccredlteerd en vallen onder de 1>;8300P erkennlng door de mlnlsterles VROM en V&W. Overlge accredllaties zlJn gemerkt met 
eenO. 

Nummer Monstersoort 

011 Grond (AS3000) 

012 Grond (AS3000) 

013 Grond (AS3000) 

~ 

Monsterspeclficatle 

MMOG4 69 (60-90) 68 (70-120) 67 (55-105) 66 (85-120) 65 (70-100) 64 (70-110) 72 (75-120) 73 (60-100) 74 
(60-110) 
MMOG5 34 (110-150) 31 (110-150) 42 (85-130) 43 (100-120) 44 (85-120) 

MMOG647 (80-130) 47 (130-150) 46 (90-140) 46 (140-150) 

Paraaf: 

llSl£M 
ftvA l DIB 
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HAHoa8R~e!STER: kVKROiTERt'AU 14..~ 



~ ALcontrol Laboratories 

Grontmlj Nederland BV 
L. Keser 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

BO Middenweg Uithoorn 
264493_GRO 

11393345 - 1 

Analyserapport 
Blad 10 van 16 

Orderdatum 
Startdatum 

18-12-2008 
18-12-2008 

Rapportagedatum 29-12-2008 

Monster beschrijvlngen 

011 

012 

013 

Vaetnaten 

2 
4 

5 

Q 
TESlER 
RvAl 01B 

• 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn ultgevoerd conform Accreditatieschema A83000, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "8" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema A83000, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "8" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema A83000, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "8" kenmerk. 

De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden. 
De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform A83000 
Verhoogde rapportagegrens Lv.m. lage droge stof. 
Verhoogde rapportagegrens van de som i.v.m. lage droge stof. 

Paraaf : 
AlcotHROl B V. ts GEACCREDITCERD \\)LGENS DE OOOR DE RAAOVOOP. ACCREDtT.\lIE GES'El.OE CRITERIA VOOR nSTtASORATCfUA cCfiFORMISCMCC 17oz5:2005 Ot.'OER NR. L 028 
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~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV 
L. Keser 

ProJectnaam 
ProJectnummer 
Rapportnummer 

Analyse 

droge sto/ 

gewlcht artefacten 
Bard van de artefacten 

§Q Mlddetl.'@9 Uithoorl1 
264493_GRO 

11393345 - 1 

Monstersoort 

Grand (AS300D) 

Grond (AS30DO) 
Grand (A5aOOO) 

organische stof (gloeiverlles) Grond (AS3000) 
lutum (bodem) Grond (AS30DD) 
barium Grond (AS300D) 
cadmium Grand (AS30DD) 
kobalt Grand (AS30aa) 
Koper Grond (AS3DDD) 
kwik Grond (AS30aD) 
lood Grand (AS300D) 
molybdeen Grand (AS3000) 
nikkeJ Grand (AS3000) 
zink Grand (AS3DDD) 
naftaleen Grond (AS300a) 
fenantreen Grond (AS3DOO) 
antraceen Grand (AS30DD) 
fiuoranteen Grand (ASSaaD) 
benzo(a)antraceen Grond (AS3DDa) 
chryseen Grand (AS3DDa) 
benzo(k)fJuoranteen Grand (AS30aD) 
benzo(a)pyreen Grand (AS30aD) 
benzo(ghl)peryleen Grand (AS30DD) 
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grand (AS30DO) 
pak-totaal (10 van VROM) Grand (AS30DO) 
pak-totael (10 van VROM) (0.7 Grand (AS30DO) 
factor) 
PCB 28 Grand (AS30DO) 
PCB 52 Grand (AS30DD) 
PCB 101 Grand (AS3DDD) 
PCB 118 Grand (ASSOOO) 
PCB 138 Grand (ASSODa) 
PCB 153 Grand (AS3000) 
PCB 180 Grand (ASSOOO) 
som PCB (7) Grand (AS3000) 
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) 
to.taal aile C10 - C40 Grand (AS3000) 

Analyserapport 

Relatle tot norm 

Blad 11 van 16 

Orderdatum 
Startdatum 

18-12-2008 
18-12-2008 

Rapportagedatum 29-12-2008 

Grand: gelljkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMN2fIJ/A. Grand 
(AS300D): conform AS301 0-2 
Conform AS3000, NEN 5709 
Idem 
Grand/Puln: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS301 a 
Grand: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-6 
Conform AS3010-8, NEN 6.966 ontslulting: NEN 6961 
Idem 

Idem 
Idem 
Conform AS3D10-8, NEN-ISO 16772 ontsluiting: NEN 6961 
COnform AS3a10-8, NEN 6966 ontslultlng: NEN 6961 
Idem 
Idem 
Idem 
Conform AS3a10 

Conform AS301 0-9 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Conform AS302a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Conform AS3010-11 

Paraaf: 

Q ALCO~lfJ'lOL B.V. (S GEACeRI!DlTEERIlVOLGENS CE DOO" DE RAAD IlOOFt ACCREDrrA1\t OeS1liLCE CRJTERlA VOOR TElllABOAATORaA CONFORM ISOIIEe 11025:21106 ONDeR Nit LaH 
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HAHDEUiAE.'iIlTEA: kVl< ROTT2i\D~ 2l-"'tt5ZS9 



Q) ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV Blad 12 van 16 

L. Keser Analyserapport 

Projectnaam BO Middenweg Uithoorn Orderdatum 

Projectnummer 264493_GRO Startdatum 

Rapportnummer 11393345 - 1 Rapportagedatum 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakklng 

001 Y1629353 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

002 Y1628521 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

003 Y1628831 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

004 Y1629221 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

004 Y1629253 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

004 Y1629254 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

004 Y1629571 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

004 Y1629585 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

004 Y1630523 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

004 Y1630537 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

004 Y1630544 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

004 Y1630552 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

004 Y1630699 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 
005 Y1628514 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

005 Y1628516 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

005 Y1629182 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

005 Y1629191 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

005 Y1629304 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

005 Y1629309 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

005 Y1629345 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

005 Y1629360 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

005 Y1629369 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

005 Y1630713 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

006 Y1628823 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

006 Y1628843 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

006 Y1628846 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

006 Y1628856 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

006 Y1628858 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

006 Y1629102 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

006 Y1629117 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

006 Y1629184 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

006 Y1629450 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

006 Y1630697 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

007 Y1628863 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

007 Y1628872 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

007 Y1628930 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

Paraaf: 

Q ALCONTMOL B v, rSG!:A<:CREDlTEERDVOLGENS DE DOOP. ce RAADVOO? ACCREDITA.llE GESiELC!: CRITERIAVOOR TESTLA80PATORIA CoNFORM lS0nEC 1102~:20050NiJER N~, L 023 

USTEli 
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~ ALcontrol Laboratories .. 

Grontmij Nederland BV Blad 13 van 16 

L. Keser Analyserapport 

Projectnaam BO Middenweg Uithoorn Orderdatum 

Projectnummer 264493_GRO Startdatum 

Rapportnummer 11393345 - 1 Rapportagedatum 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

007 Y1628932 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

007 Y1628938 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 
007 Y1629111 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

007 Y1629119 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

007 Y1629510 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

007 Y1629533 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

007 Y1629534 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

008 Y1629241 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

008 Y1629302 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

008 Y1629356 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

008 Y1629358 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

008 Y1629365 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

008 Y1629372 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

008 Y1630417 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

008 Y1630540 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

008 Y1630543 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

008 Y1630712 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

009 Y1628505 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

009 Y1628509 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

009 Y1628510 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

009 Y1628519 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

009 Y1628525 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

009 Y1628822 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

009 Y1628848 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

009 Y1628853 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

009 Y1629198 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

009 Y1630696 16-12-2008 15-12-2008 ALC201 

010 Y1628832 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

010 Y1629103 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

010 Y1629112 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

010 Y1629120 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

010 Y1629536 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

011 Y1628862 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

011 Y1628866 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

011 Y1628867 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

011 Y1628876 17-12-2008 16-12-2008 ALC201 

Paraaf : 
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Q) ALcontrol Laboratories 

GrontrnlJ Nederland BV Blad 14 van 16 
L Keser Analyserapport 

Projec!naam BO Mlddenweg Uilhoorn Orderdatum 
ProJectnummer 264493_GRO Slartdalum 
Rapportnummer 11393345 - 1 Rapportagedatum 

Monster Barcode Aanleverfng Monstemame Verpakklng 

0.11 Y1628923 17-12-20.0.8 16-12-20.0.8 ALC20.1 
0.11 Y1628924 17-12-20.0.8 16-12-20.0.8 ALC20.1 
0.11 Y16294o'5 17-12-20.0.8 16-12-20.0.8 ALC2O.1 
0.11 Y1629467 17-12-20.0.8 16-12-20.0.8 ALC20.1 
0.11 Y1629532 17-12-20.0.8 16-12-20.0.8 ALC2O.1 
0.12 Y1629185 17-12-20.0.8 16-12-20.0.8 ALC2O.1 
0.12 Y1629189 17-12-20.0.8 16-12-20.0.8 ALC20.1 
0.12 Y1629192 17-12-20.0.8 16-12-20.0.8 ALC2O.1 
0.12 Y1629296 16-12-20.0.8 15-12-20.0.8 ALC20.1 
0.12 Y1629299 16-12-20.0.8 15-12-20.0.8 ALC20.1 
0.13 Y1628845 17-12-20.0.8 16-12-20.0.8 ALC20.1 
0.13 Y1628847 17-12-20.0.8 16-12-20.0.8 ALC20.1 
0.13 Y1628852 17-12-20.0.8 16-12-20.0.8 ALC201 
0.13 Y1628857 17-12-20.0.8 16-12-20.0.8 ALC2O.1 

Paraaf: 
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~ ALcontrol Laboratories 

GrontmiJ Nederland BV 
l. Keser 

80 Middenweg Ulthoorn 
264493_GRO 

An a Iysera ppo rt 
Blad 15 van 16 

Orderdatum 
Startdatum 

18-12-2008 
18-12-2008 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 11393345 - 1 Rapportagedatum 29-12-2008 

Monst.ernummer: 002 
Monster beschrljvingen M437 (0-50) 

Karakterlserlng naar alkaantraject 

benzine 
kerosine en petroleum 
diesel en gasolie 
motoroli.e 
stookolie 

C9-014 
01O-C16 
010-C28 
020-C36 
C10-,c36 

De C10 en C40 pieken zljn toegevoegd door het laboratorlum en worden gebruikt als Interne slandaard. 

0.118 

0.088 

0.058 

0.028 

I.. 

o 
-0.002 

6.0 I 4.0 I 
010= 1.5 min. 022 = 3.6 min. 040 = 5.4 min. 

012 = 2.1 min. 030 = 4.5 min. 

8.0 

Paraaf: 
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Q) ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV 

L. Keser Analyserapport 

ProJectnaam 80 Middenweg Uithoorn 
Projeotnummer 264493_GRO 
Rapportnummer 11393345 - 1 

Monstemummer: 005 

Blad 16 van 16 

Orderoatum 18-12-2008 
Startdatum 18-12-2008 

Rapportagedatum 29-12-2008 

Monster beschrijvingen MMBG234 (0-30) 33 (0-30) 32 (0-20) 29 (0-25) 28 (0-35) 27 (0-20) 36 (0-40) 39 (0-35) 41 (0-40) 
43 (0-50) 

Karakterlsering naar alkaantraject 

benzine 

kerosine en petroleum 
diesel en gasolle 
motorolie 

stookolle 

C9-C14 
Cl0-C16 
C10-C28 
C20-C36 
C10-C36 

De Cl0 en C40 pleken zljn toegevoegd door het laboratorium en worden gebrulkt als Inleme slandaard. 

0.118 

0.088 

0.058 

0.028 

lu 
-0.002 

o I 4.0 I 6.0 
C1 0 = 1.7 min. e22 = 3.6 min. Cdn = fi 7 min 

C12 = 2.3 min. C30 = 4.6 min. 

S.O 

paraaf: 
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~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV 
L. Keser 

Postbus 214 

1800 AE ALKMAAR 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 

Hoogvliet, 22-12-2008 

Geachte heer/mevrouw, 

Analyserapport 

: BO Middenweg Uithoorn 
: 264493_PB 
: 11391207, versie nummer: 1 

ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvliet 
Tel. : (010) 2314700· Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.nl 

Blad 1 van 6 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
264493_PB. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen 
voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol 
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL). 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. Aile bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit 
van het rapport. Aileen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze 
informatiegids. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

drs," 3. ' . , van der Wart 
Manag . 9 Director Environmental 

Q 
TESIEN 
RvA 1018 

ALCONTROLB,V.IS OI!ACCREDITEERD VOl..GrHS O! COOR oE! RAAC \lgOA ACCREOITATlE Gesn;!LtIE CRITEftJAVOoA TesTl.ABORATORIA coNFORM Isonl!C 170:;Z,,:20050NOER NR.l.02B 

AL ONZE VVERKZAAMHEDEH WORDEN UI'TGEVOERO cHDER OEALGEM!NE VOORINMROEN lI!oePoNEERO BU DE KAMER VAN KOOPHA~DEl eN FABRIEKEH TE ROTTERDAM INSCHRrMNCI 
HANOELSREGISliR: KVK ROTTERDAM 2"2.es~11l 



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en valien onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met 
een Q. 

Nummer Monstersoort 

001 Grand (AS3000) 

002 Grand (AS3000) 

003 Grand (AS3000) 

Monsterspecificatie 

MMOGdiep 03 (210-250) 04 (210-250) 06 (230-250) 05 (230-250) 07 (200-250) 08 (230-250) 11 (200-250) 10 
(215-250) 15 (20 0-250) 01 (230-250) 
M1 02 (45-80) 

M2 13 (190-240) 

Paraaf : 

Q ALCONTROL B,V.IS GEACCREOfT£ERD VOLGENS DE DOOR DE! RAAD VODFI ACCREOITATlE QESTClDI! CRITERIA VoaR TESTLABORATORIA CONFORM ISOllEe 1702S:2005 ONDER Nil.. L 0211 

USlfH 
RvA l 018 

AL oNZe iNERKZAAMHEOEH WORDeN UITGEVOERD oNOeR DE AlG!ME'Ne' VOORWAARDfN OEDEPONEERO BIJ DE KAMER VAN KOOPHANOEL EN FA8RIEKe.HTE ROTIERDAM INscHRINING 
HANDE\.SREGJST~R: KVK RorrERDAM 24286283 
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~ ALcontrol Laboratories 

Grontmlj Nederland BV Blad 3 van 6 
L. Keser Analyserapport 

Projectnaam BO Mlddenweg Uithoorn Orderdatum 12-12-2008 
Prajeclnummer 264493_PB Startdatum 12-12-2008 
Rapportnummer 11391207 - 1 Rapportagedatum 22-12-2008 

Analyse Eenheld Q 001 002 003 

PCB 118 IJg/kgds S <2 <2 <2 
PCB 138 IJgikgds S <2 <2 <2 
PCB 153 1l9/kgds S <2 <2 <2 
PCB 180 IJglkgds S <2 <2 <2 
$Om PCB (7) IJglkgds S <14 <14 <14 
$Om PCB (7) (0.7 factor) 1J9/kgds S 9.82) 9.82) 9.6 » 

MINt:RALE OUE 

fractle C1 0 - C12 mg/kgds <5 <5 <5 
fraeUe C12 - C22 mglkgds <5 <5 <5 
'raetle C22 - C 30 mg/kgds <5 <5 <5 
fractle C30 - C40 mg/kgds <5 <5 <5 
lotaal oUe C 1 0 - C40 mg/kgds S <20 <20 <20 

De met S gemeride analyses ziJn geaceredlteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de mlnlsteries VROM en VS.W. Over/ge acoredilaUes zljn gemerkt met 
eenO. 

Nummer Mons.tersoort Monsterspeclficatie 

001 Grand (AS300D) MMOGdiep 03 (210-250) 04 (210-250) 06 (230-250) 05 (230-250) 07 (200-250) 08 (230-250) 11 (200-250) 10 
(215-250) 15 (20 0-250) 01 (230-250) 

002 Grond (AS3000) M1 02 (45-80) 

003 Grand (AS3000) M2 13 (190-240) 

Paraaf: 
I4CON~O~ a .1I ... OiACC'U~DlTI!'RD V01..GI!NJ DE- DQOR ~ RAAD' VOOA ACCREDtTAll_ ClElTaDe I;Fti1l!RIA VOo"" lUTl.A80RATORtA .CONjIOilM lSoflEC 170250.20~ ONDI;R NR. L018 

AL OH;ZE WBRI<ZM)JHEDEH woRDIN UlTGevotRO OfIDER Dl ALGEMf~ VOORW.MROEN GEOEP~ERD au DE fWdER VAH KOOPHAHO!L EN FABRIe:~,., TE RonEROAM INSc,iRr.rvlNCJ 
HAND!L,8~EBISTER: kVK ROTflRDAM 24-l6511l1 
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CJ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV 
L. Keser 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnumniei 

BO Middenweg Uithoorn 
264493]B 

11391207 - 1 

Analyserapport 
Blad 4 van 6 

Orderdatum 
Startdatum 

12-12-2008 
12-12-2008 

Rappori.agedaium 22-i 2-2008 

Monster beschrijvingen 

001 

002 

003 

Voetnoten 

2 

3 

4 

Q 
IES1[N 
RvA 101ft 

* De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accredltatleschema AS3000, dit geld! aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd me! het "s" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geld! aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "s" kenmerk. 

De mons!ervoorbehandeling en analyses zijn ui!gevoerd conform Accredita!ieschema AS3000, di! geld! aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd me! het "s" kenmerk. 

De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden. 
De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 
Verhoogde rapportagegrens I.v.m. lage droge stof. 
Verhoogde rapportagegrens van de som i.v.m. lage droge stof. 

Paraaf : 
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~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV 
L. Keser 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Analyse 

droge stof 

gewicht artefacten 

aard van de artefacten 

BO Mlddenweg Uithoorn 
264493_PB 

11391207 - 1 

Monstersoort 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS30DD) 

organische stol (gloeiverlies) Grond (AS3000) 

lutum (bodem) Grond (AS30DD) 

barium Grond (AS3000) 

cadmium Grond (AS300D) 

kobalt Grond (AS3000) 

koper Grond (AS3000) 

kwik Grond (AS3000) 

lood Grond (AS300D) 

molybdeen Grond (AS3000) 

nikkel Grond (AS3000) 

zink Grond (AS3000) 

naftaleen Grond (AS3000) 

fenantreen Grond (AS3000) 

antraceen Grond (AS30DO) 

f1uoranteen Grond (AS3DOO) 

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) 

chryseen Grond (AS3000) 

benzo(k)fiuoranteen Grond (AS3000) 

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) 

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) 

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) 

pak-totaal (10 van VROM) Grond (AS3000) 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000) 
factor) 

PCB 28 Grond (AS3000) 

PCB 52 Grond (AS3000) 

PCB 101 Grond (AS300D) 

PCB 118 Grond (AS3000) 

PCB 138 Grond (AS3000) 

PCB 153 Grond (AS30DO) 

PCB 180 Grond (AS3000) 

som PCB (7) Grond (AS3000) 

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3DOO) 

totaal olie C10 - C4D Grond (AS300D) 

Analyserapport 

Relatie tot norm 

Blad 5 van 6 

Orderdatum 
Startdatum 

12-12-2008 

12-12-2008 

Rapportagedatum 22-12-2008 

Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMN2111/A. Grond 
(AS3000): conform AS3D1 0-2 

Conform AS3DOO, NEN 5709 

Idem 

Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS30DO): conform AS3010 

Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-6 

Conform AS3D10-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS3010-8, NEN-ISO 16772 ontsluiting: NEN 6961 

Conform AS301 0-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS301 0 

Conform AS301 0-9 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS3020 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS301 0-11 

Paraaf: 

Q ALCONTROL 8,V.1I OeAccft!ortEERD VOLQI!~S De cOOR Oil! RAADVOO" ACCRIOITATlE" Gelr;:;LDECRITERJA \lOOR TBSll.ABORATORlA CONFORM L!OIlEC 110211:20050Noeft NR. L02D 

"'u~ 
rri!.r~ ... AL om:e 'tIEAKZAAMHE.OfH WoAOEN UITGE.lJO!RO criDeR De. ... lGI&.III!Ne VOC>f\'NAA.AOEN dEDEPOIotEEAO eu DE KAMfR VAll KOOpttAHOEl eN FASRIEKHI TE ROTTERDAM INSCHI'IIMHo 

HANDELSAEOIIlTER: 1M< ROTTiAOAM 20ti528{l 
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.~ ALcontrol Laboratories 

GrontmlJ Nederland BV 
L. Keser Analyserapport 

ProJectnaam BO Mlddenweg Uithoom 
Projectnummer 264493_PB 

Rapportnummer 11391207 - 1 

Monster Barcode. Aanleverlng MOJistername 

001 Y1629457 12-12-2008 11-12-2008 
001 Y1629482 11-12-2008 10-12-2008 

001 Y1629517 12-12-2008 11-12-2008 

001 Y1629.526 12-12-2008 11-12-2008 
001 Y1630610 11 -12-2008 10-12-2008 
001 Y1630613 11-12-2008 10-12-2008 

G01 Y1630632 11-12-2008 10-12-2008 
001 Y1631203 11-12-2008 10-12-2008 

00 1 Y1G31213 11-12-2008 10-12-2008 
001 Y1631229 11-12-2008 10-12-2008 
002 Y1630288 12-12-2008 11-12-2008 

003 Y1237929 12-12-2008 11-12-2008 

Verpakktng 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 
ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

Blad 6 van 6 

Orderdatum 
Startdatum 

12- 12-2008 

12-12-2008 

Rapportagedatum 22-12-2008 

Paraaf: 
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~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV 

E. Burggraaff 

Postbus 214 

1800 AE ALKMAAR 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 

Analyserapport 

: 80 Middenweg Uithoorn 
: 264493WATE 
: 11393664, versie nummer: 2 

ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 2314700· Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.nl 

Blad 1 van 13 

J Hoogvliet, 08-01-2009 

] 

.J 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
264493WATE. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen 
voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol 
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL). 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 13 pagina's. Aile bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit 
van het rapport. Aileen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze 
informatiegids. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support . 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

, 
drs. . _ . van der Wart 
Manag 9 Director Environmental 

Q 
nSUN 
RvAl AlR 

ALCONTROL e.v~ ls GEACCREDITEEROVOLGENS De DOOR DE RAADVOOR ACCREDITAliE GESTELOE CRITERIA VOOR n'STI..ABORATORIA. CONFORM lSOllee 110'25:200S0NOEFl: NR. L 028 

Al OHl.EV>.'E.RKZ." ••• MHEDI!N YVORDEN urrGEVOi:Ro ONDER De ALGE.UHIE VOORWMROEN GEDE",ONEERD BIJ DE KAMER VA~I KODPHANO~L EN FA8RIEKEN TE ROTTERDAM IHSCHRINING 
HANIIELSREGJSTER: KVK ROTTERDAM 24~552l!S 



~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV 

L. Keser 

Projectnaam 

Projectnummer 
BO Middenweg Uithoorn 

264493WATE 

Analyserapport 
Blad 2 van 13 

Orderdatum 

Startdatum 

18-12-2008 

18-12-2008 
Rappoitnummer l-i 393664 - 2 Rapportagedatum 08-01-2009 

Analyse 

METALEN 
barium 

cadmium 

kobalt 

koper 

kwik 
lood 

molybdeen 

nikkel 

zlnk 

VLUCHTIGE AROMA TEN 
benzeen 

tolueen 

ethylbenzeen 

o-xyleen 

p- en m-xyleen 
xylenen 

xylenen (0.7 factor) 

styreen 

naltaleen 

Eenheid Q 

~g/l S 

~g/l S 

~gA S 

~g/l S 

~gn S 

~g/l S 

~g/l S 

~gA S 

~g/l S 

1-19/1 S 

1-19/1 S 

1-19n S 

jJg/l S 

~g/l S 

1-19A S 

1-19/1 S 

jJg/l S 

~9/1 S 

GEHALOGENEERDEKOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan jJ9 /1 S 
1,2-dichloorethaan jJg/l S 
1,1-dichlooretheen ~9/1 S 
cis-1,2-dichlooretheen jJ91l S 
trans-1,2-dichlooretheen 1-19/1 S 
som (cis,trans) 1,2- jJ9/1 S 
dichloorethenen 

som (cis,trans) 1,2- jJg/l S 
dichloorethenen (0.7 factor) 

dlchloormethaan jJ911 S 

1,1-dichloorpropaan jJ9/1 S 
1,2-dichloorpropaan ~9/1 S 
1,3-dichloorpropaan jJgll S 
som dichloorpropanen I-Ign S 
som dichloorpropanen (0.7 ~911 S 
factor) 

tetrachlooretheen fJ911 S 

001 

85 

<0.8 

11 

<15 

<0.05 

<15 

<3.6 

<15 

<60 

<0.2 

<0.3 

<0.3 

<0.1 

<0.2 

<0.3 

0.21 

<0 .3 

<0.05 

<0.6 

<0.6 

<0.1 
<0.1 

<0.1 
<0.2 

0.14 

<0.2 

<0.3 

<0.3 

<0.3 

<0.9 

0.63 

<0.1 

002 003 004 005 

120 130 100 140 

<0.8 <0.8 <0.8 <0.8 

6.1 27 20 22 

<15 <15 <15 <15 
<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

<15 <15 <15 <15 
<3.6 <3.6 <3.6 <3.6 
<15 19 <15 17 

<60 <60 <60 <60 

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 
<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 

0.21 0.21 0.21 0.21 
<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 
<1.5 ' ) <0.05 <0.05 <0.05 

<0.6 <0.6 <0.6 <0.6 

<0.6 <0.6 <0.6 <0.6 
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

0.14 0.14 0.14 0 .14 

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 
<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 
<0.9 <0.9 <0.9 <0.9 

0.63 0.63 0.63 0.63 

<0.1 <0.1 <0.1 <0.501) 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkennin9 door de mlnisteries VROM en V&W. Overige accredltaties zijn gemerkt met 
een Q. 

Numrner 

001 

002 

003 

004 

005 

Q 
HSI[H 
RiA li1B 

Monstersoort Monsterspecificatie 

Grondwater 01-01-101 (100-200) 
(AS300D) 
Grondwater 02-D2-1 02 (100-200) 
(AS3000) 
Grondwater 03-03-1 03 (120-220) 
(AS3000) 
nrnnrh."'~tr:r n .<Ln<l_1 nil (1 ?n_??nI _ .... - . - . ,'-"" ,---/ 
(AS300D) 
Grondwater 05-05-1 05 (120-220) 
(AS300D) 

Paraaf: 
ALCONTROL B V. ts GEACCREDITEEROVOLGENS DE ODOR DE RAADVOOR ACCREDITAlIE OESlELDE CRITERIAVOOR TESllAeORATORIA CoNF<lRM14011EC 17025':lOOSONO!R fiR LOl8 

M OHZEwaRK.Z.V • .lAHEDEN WORDEN UrrGEVOERD ONDER DE AlGEPtle.HE. YOQRWMRO!H GEDE?ONEERD SIJ DE I.:AI.4ER VAN KOCWHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTIEROAl.IIHS,CHRINlN; 
HANDeLSfl!I3ISTEFt KVK ROTTERDAM 24~652ae 
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~ ALcontrol Laboratories 

GrontmiJ Nederland BV Blad 3 van 13 

L. Keser Analyserapport 

ProJectnaam BO Mlddenwag Uithoorn Orderdatum 18-12·2008 

Projectnummer 264493WATE startdatum 18·12-2008 

Rapportnummer 11393664 - 2 Rapportagedatum 08-01-2009 

Analyse Eenheld Q 001 002 003 004 005 

tetrachloormethaan Ilgn S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
1,1,1·triehloorethaan iJglI S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

1,1,2-Uichloorethaan iJglI S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
trichlooretheen iJglI S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 
chloroform iJgJl S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 
vlnylchloride pgll S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
bromoform 1i91l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

MINERALE ~UE 
fraetle C10 - C12 iJglI <25 <;25 <25 <25 <25 
fractie C12 - C22 iJglI <25 <25 <25 <25 <25 
fraeUe C22 - C3D iJg/I <25 <25 <25 <25 <25 
fraetle C30 - C40 iJgJl <25 <25 <25 <25 <25 
totaal olle C1 0 - C40 iJgn S <100 <100 <100 <100 <100 

De met S gemerkte analyses zljn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de mlnlsterles VROM en V&W. Overlge accredltatles zijn gemerkt met 
eenQ. 

Nummer Monstersoort MonsterspeclflcatJe 

001 Grondwater 01-01-1 01 (100-200) 
(AS3000) 

002 Grondwater 02-02-102 (100-200) 
(AS3000) 

003 Grondwater 03-03-1 03 (120-220) 
(AS3000) 

004 Grondwater 04-03-1 04 (120-220) 
(AS3000) 

005 Grondwater 05-05-1 05 (120-220) 
(AS3000) 

f Paraaf: 

Q 
lESllI 
Awll "'A 

ALCONTROL. B.V.IS GEACCREDiTEERO VOL-G'ENS De: DOOA DE MAD VeoR. ACCREOITAllE QEl!llELDE CRrTERh\ YeOR TS!lT\..ABOAAl'ORIA CONFORrr'l ISOftEC f7V25.:2005 ONDER NR. L Oall 

Ai. oliZf. WEAKlAAUH!DlN WORDEN utTaEIJO!Rg ONDER DE: "Lr.!Llfnl! \/OORIIJMROBH QEOEPONEalD BIJ QE KAAlER VAH kOMliA~DEllH FA!RtEMEN TE ROTIEROAlrlIHaCHRlJVlNG 
HAHDeL.SReGIITBR:. KVK ROl'T~RQAM 24.."e52S8 . 



~ ALcontrol Laboratories 

Grontmlj Nederland BV 
L. Keser 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rappoilnurnrner 

BO Middenweg Uithoorn 
264493WATE 
; ;393664 - 2 

Analyserapport 
Blad 4 van 13 

Orderdatum 
Startdatum 

18-12-2008 
18-12-2008 

Rapportagedatum 08-01-2009 

Monster beschrijvlngen 

001 

002 

003 

004 

005 

Voetnoten 

~ 
1[81[" 
RiA l 118 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geld! aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met he! "S" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met he! "S" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accredi!atieschema AS3000, dlt geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd me! he! "S" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accredi!a!ieschema AS3000, di! geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accredi!atieschema AS3000, dit geld! aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd me! he! "S" kenmerk. 

Verhoogde rapportagegrens Lv.m. storende matrix. 

Paraaf : 
ALCONTROL eN. IS GEA.CCREDITEERD VOLGENS De DOOR DE RAADVOOR ACCREOITAlle GESTELCE CRITERIA VDOR TESTlABORATORIA CONFORM ISOi1EC 17D2~ :200!30NOER NR lon 
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~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV Blad 5 van 13 

L. Keser Analyserapport 

Projectnaam BO Middenweg Uithoorn Orderdatum 18-12-2008 

Projectnummer 264493WATE Startdatum 18-12-2008 

Rapportnummer 11393664 - 2 Rapportagedatum 08-01-2009 

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010 

MHALEN 

barium ~g/l S 75 75 90 140 100 

cadmium ~g~ S <O.B <0.8 <0.8 <0.8 <0.8 

kobalt ~gll S 5.3 14 9.9 8.8 14 
koper ~gll S <15 <15 <15 <15 <15 

kwik ~g~ S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

lood ~g~ S <15 <15 <15 <15 <15 

molybdeen ~gll S <3.6 <3.6 <3.6 <3.6 <3.6 

nikkel fJglI S <15 17 <15 <15 <15 

zink fJglI S <60 77 <60 <60 <60 

VLUCHTIGE AROMA TEN 

benzeen fJglI S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

tolueen ~gll S <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 

ethylbenzeen fJg~ S <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 

o-xyleen fJglI S <0.1 0.11 <0.1 <0.1 <0.1 

p- en m-xyleen fJglI S <0.2 0.44 <0.2 0.23 <0.2 

xylenen ~gll S <0.3 0.55 <0.3 <0.3 <0.3 

xylenen (0.7 factor) ~gll S 0.21 0.55 0.21 0.30 0.21 

styreen fJglI S <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 

naftaleen \JglI S <0.05 <0.50 ') <0.05 <0.05 <0.05 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1,1-dichloorethaan fJglI S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 

1,2-dichloorethaan fJglI S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 

1,1-dichlooretheen fJglI S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

cis-1,2-dichlooretheen ~gll S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

trans-1,2-dichlooretheen fJglI S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

som (cis,trans) 1,2- fJglI S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
dichloorethenen 

som (cis, trans) 1,2- fJglI S 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
dichloorethenen (0 .7 factor) 

dichloormethaan fJglI S <0.2 0.37 <0.2 <0.2 <0.2 

1,1-dichloorpropaan fJg~ S <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 

1,2-dichloorpropaan fJglI S <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 

1,3-dichloorpropaan fJglI S <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 

som dichloorpropanen fJglI S <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 

som dichloorpropanen (0.7 fJglI S 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 
factor) 

tetrachlooretheen fJglI S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de ASSOOO erkennlng door de ministeries VROM en V&W. Overlge accredltaties zijn gemerkt met 
een Q . 

Nummer 

006 

007 

008 

009 

010 

Q 
)[SiEK 
a.AJ D7A 

Monstersoort Monsterspecificatie 

Grondwater 06-06-1 06 (120-220) 
(AS3000) 
Grondwater 0707 (120-220) 
(AS3000) 
Grondwater 08-08-1 08 (120-220) 

(AS3000) 
Grondwater 09-03-1 09 (120-220) 

(AS3000) 
Grondwater 10-10 10 (100-200) 

(AS3000) 
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~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV Blad 6 van 13 
L. Keser Ana\yserapport 

Projectnaam BO Mlddenweg Ulthoorn Orderdatum 18-12-2008 

Projectnummer 264493WATE Startdatum 18-12-2008 

Rapportnummer 11393664 - 2 Rapportagedatum 08-01-2009 

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010 

tetrachloormethaan 1J9/1 S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

1,1,1-trlchloorethaan 1J91I S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

1,1,2-trichloorethaan IJg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Irichlooretheen 1J9/1 S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 

chloroform IJgn S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 

vinyl chloride 1J9/1 S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

bromoform 1J91I S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

MINERALE OLiE 

fractie C1 0 - C12 1J91I <25 <25 <25 <25 <25 

fractie C12 - C22 IJg/l <25 <25 <25 <25 <25 

fractie C22 - C30 1J91I <25 <25 <25 <25 <25 

fractie C30 - C40 fJg /1 <25 <25 <25 <25 <25 

totaal olie C 10 - C40 fJglI S <100 <100 <100 <100 <100 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministerles VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met 
een Q. 

Nummer 

006 

007 

008 

009 

010 

Q 
I[SI[H 
ftvA l018 

Monstersoort Monsterspecificatle 

Grondwater 06-06-1 06 (120-220) 
(AS3000) 
Grondwater 07 07 (120-220) 
(AS3000) 
Grondwater 08-08-1 08 (120-220) 
(AS3000) 
Gr~~d'.'I'::t:;'" nn n"l .. nn fA ,,/"\ ""n\ 

v, .. ru...,- I ,",.;I \ It!l..U-t!l..£.V} 

(AS3000) 
Grondwater 10-10 10 (100-200) 
(AS3000) 
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aJ ALcontrol Laboratories 

Grontmlj Nederland BV 
L. Keser 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

BO Mlddenweg Uithoom 
264493WATE 
11393664 • 2 

Analyserapport 
Blad 7 van 13 

Orderdatum 
Startdatum 

18·12·2008 
18-12-2008 

Rapportagedatum 08-01-2009 

Monster beschrlJvlngen 

006 

007 

008 

009 

010 

Voetnoten 

De monstervoorbehandellng en analyses zljn uitgevoerd conform Accreditatleschema AS3000, dit geldl aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "s" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zljn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "s" kenmerk. 

De monstervoorbehandellng en analyses zljn ultgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "s" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zljn ultgevoerd conform Accreditatieschema AS30DO, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

De monslervoorbehandeling en analyses zljn uilgevoerd conform Accredltatieschema AS3DDO, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

Verhoogde rapportagegrens I.v.m. storende matrix. 

Paraaf : 
AlCONmOl. a.v.IS GEACCREO/TEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VcOR A,eCREDITAllE! QESTE!LDE ClRlTERlAVOOA, TESTLABORATORIA CONFORM ISOllee t7aH:2tl05 oNoEfi NR. L 02It 



~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV 

L. Keser 

BO Middenweg Uithoorn 

264493WATE 

Analyserapport 
Blad 8 van 13 

Orderdatum 

Startdatum 

18-12-2008 

18-12-2008 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 11393664 - 2 Rapportagedaium 08-01-2009 

Analyse 

METALEN 

barium 

cadmium 

kobalt 

koper 

kwik 

lood 

molybdeen 

nikkel 

zink 

VLUCHTIGE AROMA TEN 
benzeen 

tolueen 

ethylbenzeen 

o-xyleen 

p- en m-xyleen 

xylenen 

xylenen (0.7 factor) 

styreen 

naftaleen 

Eenheld Q 

flg/l S 

flg/l S 

fl9n S 

flg/l S 

flg/l S 

flg/l S 

flgn S 

fl9n S 

flg/l S 

flg/l S 
flg/l S 

flg/l S 
flg/l S 

flg/l S 

flg/l S 

flg/l S 

flg/l S 

flg/l S 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan flg/l S 

1,2-dichloorethaan flg/l S 

1,1-dichlooretheen flg/l S 

cis-1,2-dichlooretheen flg/l S 

trans-1,2-dichlooretheen fl9n S 

som (cis,trans) 1,2- flg/l S 
dichloorethenen 

som (cis,trans) 1,2- flg/l S 
dichloorethenen (0.7 factor) 

dichloormethaan flg/l S 

1,1-dichloorpropaan fl9/1 S 

1,2-dichloorpropaan flg/l S 

1,3-dichloorpnopaan flg/l S 
som dichloorpropanen fl9~ S 
som dichloorpropanen (0.7 flg/l S 
factor) 

tetrachlooretheen fl9~ S 

011 

70 

<0.8 

<5 

<15 

<0.05 

<15 

<3.6 

<15 

<60 

<0.2 

<0.3 

<0.3 

<0.1 

<0.2 

<0.3 

0.21 

<0.3 

<0.05 

<0.6 

<0.6 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.2 

0.14 

<0.2 

<0.3 

<0.3 

<0.3 

<0.9 

0.63 

<0.1 

012 013 014 015 

50 80 110 75 

<0.6 <0.8 <0.6 <0.6 

15 <5 <5 13 

<15 <15 <15 <15 

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

<15 <15 <15 <15 

<3.6 <3.6 <3.6 <3.6 

16 <15 <15 <15 

95 <60 <60 <60 

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 

0.21 0.21 0.21 0.21 

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 

<0.05 0.08 <0.20 ' ) <0.05 

<0.6 <0.6 <0.6 <0.6 

<0.6 <0.6 <0.6 <0.6 

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

0.14 0.14 0.14 0.14 

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 

<0.9 <0.9 <0.9 <0.9 

0.63 0.63 0.63 0.63 

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met 
een Q. 

Nummer 

011 

012 

013 

014 

015 

~ 
nsUN 
RvA L D1B 

Monstersoort Monsterspecificatie 

Grondwater 11-11-111 (120-220) 
(AS300D) 
Grondwater 12-12-112 (120-220) 
(AS3000) 
Grondwater 13-13-113 (120-220) 
(AS3000) 
Grondwater 14-14-114 (120-220) 
(AS300D) 
Grondwater 15-15-1 15 (100-200) 
(AS3000) 

Paraaf: 
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~ ALcontrol Laboratorjes 

Grontmlj Nederland BV Blad 9van 13 

L Keser Analyserapport 

Projectnaam BO Mlddenweg Uithoorn Orderdatum 18-12~200B 

Projeclnummer 264493WATE Startdatum 18-12-2008 
Rapportnummer 11393664 - 2 Rapportagedatum 08-01-2009 

Analyse Eenheld Q 011 012 013 014 015 

letrachloormethaan Ilgn S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
1.1,1-trlchloorelhaan Ilgn S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
1,1,2-trlchloorethaan Ilgn S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
trlchloorelheen Ilgil S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 
chloroform Ilg/1 S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 
vlnylchlorlde Ilg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
bromoform Ilgn S <0.2 <.0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

MINERALE OLiE 

fnacUe C10 - C12 Ilg/l <25 <25 <25 <25 <25 
fractle C12 - C22 Ilgil <25 <25 <25 <25 <25 
fractie C22 - cao Ilgil <25 <25 <25 <25 <25 
fraclle C30 - C40 Ilg11 <25 <25 <25 <25 <25 
tolaal oUe C10 - C40 Ilg/1 S <100 <100 <100 <100 <100 

De met S gemerkte analyses zljn geaccredlteerd en vallen onder de ASaooo erkennln9 door de mlnlsterles VROM en V&W. Overige accredltaties. zijn gemerkt met 
e.en Q. 

Nummer 

011 

012 

013 

014 

015 

Q 
nSl!J 
0". I "'I, 

Monstersoort Monsterspecificatle 

Grondwater 11-11-111 (120-220) 
(AS3000) 
Grondwater 12-1 2-11.2 (120-220) 
(AS3000) 
Grondwater 13-13-1 13 (120-220) 
(AS3000) 
Grondwater 14-14-1 14 (120-220) 
(AS3000) 
Grondwater 15-15-115 (10~200) 
(AS3000) 
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At OHZE wenKZAAJJHEDI;N WORCEN UrTGEVOJ:RC ot{QER DE ALGEMfHE VOORWMRCEH GEDf"',O~UDBl.I DE KAMEn VAH kOOPHlNDe1. EH FAilRIEKEN T£ ROTTERDAM lHoSCI1R1JV/N; 
IiANDEl6Re.aI8TER: IlVK ROT1'lROAM 24..""S52S 



~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV 
L. Keser 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

BO Middenweg Uithoom 
264493WATE 

11393664 - 2 

Analyserapport 
Blad 10 van 13 

Orderdatum 
Startdatum 

18-12-2008 
18-12-2008 

Rapportagedatum 08-01-2009 

Monster beschrijvingen 

011 

012 

013 

014 

015 

Voetnoten 

~ 
IlSI£/! 
HvA l 018 

• 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "s" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "s" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS300D, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "s" kenmerk. 

Verhoogde rapportagegrens I.v.m. storende matrix. 

Paraaf : 
ALCONTAOLB,V. IS GEA.CCREOITilEROVOLGENS DE DOOR DE RAAO VOOR ACCREDlTAll'E GESTELOE CRITERIA VOOR TESn.ASORATORIA coHFORIrIISO/1EC 170U:20030NOER HR. l02a 

AL CtlZE WERICZM'ltHEOEN WooOEN UrrGEVOERD ONOER Of AlOEMEm~. VOORW,6ARDEH GEDE?ONEEAO 6U DE KAMER VAtI t<OO~HAN02:l EM FABRIEKEN TE ROTIiCROAl.IlHSCHiilJVING 
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~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV 

L. Keser Ana Iyserapport 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

BO Middenweg Uithoom 

264493WATE 

11393664 - 2 

Analyse 

barium 

cadmium 

kobalt 

koper 

kwik 

load 

molybdeen 

nikkel 

zink 

benzeen 

tolueen 

ethylbenzeen 

o-xyleen 

p- en m-xyleen 

xylenen 

xylenen (D.7 factor) 

styreen 

naftaleen 

1,1-dichloorethaan 

1,2-dichloorethaan 

1,1-dichlooretheen 

cis-1,2-dichlooretheen 

trans-1,2-dlchlooretheen 

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen 

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0 .7 factor) 

dichloormethaan 

1,1-dichloorpropaan 

1,2-dichloorpropaan 

1,3-dichloorpropaan 

som dichloorpropanen 

som dichloorpropanen (D.7 factor) 

tetrachlooretheen 

tetrachloormethaan 

1,1,1-trichloorethaan 

1,1,2-trichloorethaan 

trichlooretheen 

chloroform 

Monstersoort 

Grondwater (AS3DOO) 

Grondwater (AS30DD) 

Grondwater (AS3DDD) 

Grondwater (AS3DDD) 

Grondwater (AS3DDD) 

Grondwater (AS30DO) 

Grondwater (AS3DDO) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS300D) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS300D) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS300D) 

Grondwater (AS3DDD) 

Grondwater (AS30DD) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3DOO) 

Grondwater (AS3DDO) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS30DO) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3DDO) 

Grondwater (AS3DDD) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS30DO) 

Grondwater (AS3DDD) 

Grondwater (AS30DO) 

Relatie tot norm 

Blad 11 van 13 

Orderdatum 

Startdatum 

18-12-2008 

18-12-2008 

Rapportagedatum 08-01-2009 

Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 
11885) 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS311 0-3 en Conform NEN-EN 13506 

Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 
11885) 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS313D-1 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS313D-1 

Conform AS313D-1 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Paraaf : 
. jj ..... : .. 
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Q ALcoNTROL B.V.IS GEACC~EOITEERDVOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCRE"OITAlIE GESTELOE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM lSOIlEe 17025:Z00S ONDER NR. L028 
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~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland 8V 81ad 12 van 13 

L. Keser Analyserapport 

Projectnaam 80 Middenweg Uithoorn Orderdatum 

Projectnummer 264493WATE Startdatum 

Rapportnummer 11393664 - 2 Rapportagedatum 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem 

bromoform Grondwater (AS3000) Idem 

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS311 0-5 

Monster Barcode Aanleverlng Monstername Verpakking 

001 80814172 18-12-2008 18-12-2008 ALC204 

001 G5820680 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 

001 G5820684 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 

002 B0814176 18-12-2008 18-12-2008 ALC204 

002 G5820681 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 

002 G5820685 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 

003 80860876 18-12-2008 18-12-2008 ALC204 

003 G5820652 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 

003 G5820653 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 

004 80814163 18-12-2008 18-12-2008 ALC204 

004 G5820640 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 

004 G5820661 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 

005 80860856 18-12-2008 18-12-2008 ALC204 

005 G5820644 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 

005 G5820667 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 

006 B0814169 18-12-2008 18-12-2008 ALC204 

006 G5820659 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 

006 G5820673 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 

007 80860873 18-12-2008 18-12-2008 ALC204 

007 G5820654 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 

007 G5820660 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 

008 80860861 18-12-2008 18-12-2008 ALC204 

008 G5820658 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 

008 G5820668 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 

009 80860885 18-12-2008 18-12-2008 ALC204 

009 G5820670 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 

009 G5820671 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 

010 80814160 18-12-2008 18-12-2008 ALC204 

010 G5820641 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 

010 G5820645 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 

Paraaf: 
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~ ALcontrol Laboratorjes 

Grontmlj Nederland BV Blad 13 van 13 
L. Keser Analyserapport 

Projectnaam BO Middenweg Ulthoorn Orderdatum 
Projectnummer 264493WATE StartdatuIII 
Rapportnummer 11393664 - 2 Rapportagedatum 

Monster Barcode Aanleverlng Monstername Verpakklng 

011 B0814161 18-12-2008 18-12-2008 ALC204 
011 G5820651 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 
011 G5820655 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 
012 80814162 18-12-2008 18-12-2008 ALC204 
012 G5820643 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 
012 G5820648 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 
013 80814167 18-12-2008 18-12~2008 ALC204 
013 G5820650 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 
013 G5820669 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 
014 80860852 18-12-2008 18-12-2008 ALC204 
014 G5820646 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 
014 G5820664 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 
015 80814154 18-12-2008 18-12-2008 ALC204 
015 G582063.9 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 
015 G5820672 18-12-2008 18-12-2008 ALC236 
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~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Neder/and BV 
L. Keser 
Postbus 214 
1800 AE ALKMAAR 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 

Hoogv/iet, 31-12-2008 

Geachte heer/mevrouw, 

Analyserapport 

: BO Middenweg Uithoorn 
: 264493SLlB 
: 11391387, versie nummer: 1 

ALcontrol a.v. 
Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogv/iet 
Tel.: (010) 2314700· Fax: (010) 4163034 
www.a/contro/.n/ 

B/ad 1 van 8 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het /aboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
264493SLlB. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen 
voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol 
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL). 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. Aile bij/agen maken onlosmakelijk onderdeel uit 
van het rapport. Aileen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze 
informatiegids. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriende/ijk contact op te nemen met de afde/ing Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn . 

Hoogachtend, 

drs. 3. . . van der Wart 
Manag 9 Director Environmental 
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~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV Blad 2 van 8 

L. Keser Analyserapport 

Projectnaam BO Middenweg Uithoorn Orderdatum 12-12-2008 

Projectnummer 264493SLlB Startdatum 15-12-2008 

Rapportnummer 11391387 - 1 Rapportagedatum 31-12-2008 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 

drage stot gew.-% S 37.2 35.3 30.6 30.3 

gewicht artefacten 9 S 0 0 0 0 

aard van de artefacten 9 S Geen Geen Geen Geen 

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 8.3 7.5 8.4 11 .1 

gloeirest % vd DS 90.0 90.4 89.7 86.9 

KORRELGROOTTEVERDELfNG 

min. delen <2um % vd DS S 25 31 26 29 

METALEN 

barium mg/kgds S <40 <40 45 48 

cadmium mg/kgds 0.4 0.5 0.5 0.5 

kobalt mg/kgds 12 14 13 15 

koper mg/kgds 10 11 10 10 

kwik mg/kgds <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

lood mg/kgds 24 24 27 28 

molybdeen mg/kgds <1 .5 <1 .5 <1.5 <1 .5 

nikkel mg/kgds 29 35 31 36 

zink mg/kgds 98 110 110 120 

POL YCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mg/kgds S <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

tenantreen mg/kgds S 0.04 0.02 0.03 0.04 

antraceen mg/kgds S <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

fluoranteen mg/kgds S 0.15 0.06 0.06 0.12 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.05 0.03 0.03 0.05 

chryseen mg/kgds S 0.05 0.02 0.02 0.04 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03 <0.02 <0.02 0.04 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.04 <0.02 0.02 0.04 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.03 0.02 0.02 0.04 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.03 0.02 0.02 0.04 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.4 <0.2 0.2 0.4 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.46 0.23 0.25 0.44 
(0.7 factor) 

CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen Ilg/kgds S <1 <1 <1 <1 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met 
een Q . 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatle 

001 Waterbodem S1 MM1 (50-70) 
(AS3000) 

002 Waterbodem S2 MM2 (50-80) 
(AS3000) 

003 Waterbodem S3 MM3 (45-85) 
(AS3000) 

004 Waterbodem 84 MM4 (30-60) 
(AS3000) 

Paraaf: f 
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~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV 
L. Keser 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Analyse 

BO Middenweg Uithoorn 
2644935L1B 

11391387 - 1 

Eenheid Q 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ~g/kgds S 

PCB52 ~g/kgds S 

PCB 101 ~g/kgds S 

PCB 118 ~g/kgds S 

PCB 138 ~g/kgds S 

PCB 153 J.l9/kgds S 

PCB 180 J.l9/kgds S 

sam PCB (7) J.l9/kgds S 

sam PCB (7) (0.7 factor) J.l9lkgds S 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT j.lg/kgds S 

p,p-DDT J.lg/kgds S 

sam DDT J.lg/kgds S 

sam DDT (0.7 factor) j.lg/kgds S 

o,p-DDD J.l9/kgds S 

p,p-DDD ~g/kgds S 

sam DOD ~g/kgds S 

sam DOD (0.7 factor) J.lg/kgds S 

o,p-DDE J.l9/kgds S 

p,p-DDE J.lglkgds S 

sam DOE ~g/kgds S 

sam DOE (0.7 factor) J.l9/kgds S 

sam DDT,DDE,DDD j.lg/kgds S 

sam DDT,DDE,DDD (0.7 ~g/kgds S 
factor) 

aldrin J.lg/kgds S 
dieldrin ~g/kgds S 

endrin J.l9/kgds S 
sam aldrin/dieldrin/endrin J.lg/kgds S 

sam aldrin/dieldrin/endrin J.l9/kgds S 
(0.7 factor) 

isodrin J.l9/kgds S 

sam aldrin/dieldrin (0.7 ~glkgds S 
factor) 

sam aldrin/dieldrin J.l9/kgds S 

telodrin J.lg/kgds S 

tal 5 drins (0 .7 factor) ~g/kgds S 

tot. 5 drins J.l9/kgds S 

Analyserapport 

001 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<7 
9.8 ' ) 

1.6 

<1 

<2 

2.3 

2.4 

2.9 

5.3 

5.3 

3.2 

4.4 

7.6 

7.6 

14 

15 

<1 

3.2 

3.3 

6.4 

7.1 

<1 

3.9 

3.2 

2.5 

10 

8.9 

002 003 

<2 <2 

<2 <2 

<2 <2 

<2 <2 

<2 <2 

<2 <2 

<2 <2 

<7 <7 

9.8 ' ) 9.8 ' ) 

<1 <1 

<1 <1 

<2 <2 

1.4 1.4 

<1 <1 

<1 <1 

<2 <2 

1.4 1.4 

<1 <1 

<1 <1 

<2 <2 

1.4 1.4 

<6 <6 

4.2 4.2 

<1 <1 

<1 <1 

<1 <1 

<3 <3 

2.1 2.1 

<1 <1 

1.4 1.4 

<2 <2 

<1 <1 

3.5 3.5 

<5 <5 

Blad 3 van 8 

Orderdatum 12-12-2008 
Startdatum 15-12-2008 

Rapportagedatum 31-12-2008 

004 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<7 
9.8 ') 

<1 

<1 

<2 

1.4 

<1 

<1 

<2 

1.4 

<1 

<1 

<2 

1.4 

<6 

4.2 

<1 

<1 

<1 

<3 

2.1 

<1 

1.4 

<2 

<1 

3.5 

<5 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met 
een Q. 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Waterbodem 51 MM1 (50-70) 
(A53000) 

002 Waterbodem 82 MM2 (50-80) 
(A53000) 

003 Waterbodem 83 MM3 (45-85) 
ILlQ<lnnm \' . ....... _ ... _J 

004 Waterbodem 84 MM4 (30-60) 
(A83000) 

Paraaf : 
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~ ALcontrol Laboratories 

GrontmlJ Nederland BV Blad 4 van 8 
L. Keser Analyserapport 

ProJectnaam BO Middenweg Uilhoorn Orderdatum 12-12-2008 
ProJectnummer 264493SLlB Startdatum 15-12-2008 
Rapportnummer 11391387 - 1 Rapporlagedatum 31-12-2008 

Analyse Eenheld Q 001 002 003 004 

affa-HCH 1J9/kgds S <1 <1 <1 <1 
beta-HCH 1l9/kgds S 2.5 <1 <1 <1 
gamma-HCH Ilg/kgds S <1 <1 <1 <1 
delta-HCH Ilgikgds S <1 <1 <1 <1 
som a-b-c HCH Ilg/kgds S <3 <3 <3 <3 

som a-b-c HCH (0.7 factor) Ilgikgds S 4.6 2.8 2.8 2.8 
heptachloor flg/kgds. S 1.8 <1.3 7J <1.5 ~ <1.8 2) 

cis-heptachloorepoxlde Ilglkgds S <1 <1 <1 <1 
trans-heptachloorepoxlde Ilg/kgds S <1 <1 <1 <1 
scm heptachloorepoxlde Ilg/kgds S <2 <2 <2 <2 
som heptachloorepoxide (0.7 1l9/kgds S 1.4 1.4 1.4 1.4 
faclor) 

alfa-endosulfan ]Jglkgds S 3.0 1.2 <1 1.2 
ttans-chloordaan Ilglkgds S 3.6 <1 <1 <1 

cis-chloordaan Ilglkgds S 2.7 <1 <1 <1 
som chloordaan pglkgds S 6.3 <2 <2 <2 
som chloordaan (0.7 faclor) J.l9/kgds S 6.3 1.4 1.4 1.4 

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mglkgds S <5 <5 <5 <5 
fractie C12 - C22 mgikgds S <5 <5 <5 <5 

fraClUe C22 - C30 mg/kgds S <5 <5 <5 <5 
fractie C30 - C40 mg/kgds S <5 <5 <5 <5 

lotaal olle C10 - C40 mg/kgds S <20 <20 <20 <20 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkennlng door de minlsteries VROM en V&W. Overige acoredltaties zljn gamarkt met 
een Q. 

Nummer 

001 

002 

003 

004 

Q 
usn. 
n •• " .. .,. 

Monstersoort Monsterspeclflcatle 

Waterbodem S1 MM1 (50-70) 
(AS3000) 
Waterbodem S2 MM2 (50-BO) 
(AS3000) 
Walerbodem S3 MM3 (45-B5) 
(AS3000) 
Waterbodem S4 MM4 (30-60) 
(AS3000) 

Paraaf: 
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~ ALcontrol Laboratories 

GrontmlJ Nederland BV 
L. Keser 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

BO Mlddenweg Uithoom 
264493SLlB 
11391387 - 1 

Analyserapport 
Blad 5 van 8 

Orderdatum 
Startdatum 

12-12-2008 
15-12-2008 

Rapportagedalum 31-12-2008 

Monster b~chrijvlngan 

001 

002 

003 

004 

Voatnoten 

2 

Q 
IESIIN 
nva I n?R 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accredltatleschema AS3000, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het ·S" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema ASSOOO, dlt geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd m~t het ·S" kenmerk. 

De monstervoorbehandellhg en analyses zljn uitgevoerd cOnform Accreditatieschema AS3000, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

De monstervQorbehandeling en analyses ziJn ultgevoerd conform Accredltatieschema AS30aO, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd mel het "s" kenmerk. 

De sommatie na verrekenlng van de 0.7 factor conform ASSOOO 
Vethoogde rapportagegrens I.v.m. lage droge stof. 
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~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV 
L. Keser 

Projectnaam 
Projectnummer 

Rapportnummer 

Analyse 

droge stof 

BO Middenweg Uithoorn 
264493SLlB 

11391387 - 1 

Monstersoort 

Analyserapport 

Waterbodem (AS3DDD) 

organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3DDD) 
gloeirest Waterbodem (AS3DDD) 
min. delen <2um Waterbodem (AS3DDD) 
barium Waterbodem (AS3DDD) 

cadmium Waterbodem (AS3DDD) 
kobalt Waterbodem (AS3DDD) 
koper Waterbodem (AS3DDD) 
kwik Waterbodem (AS3DDD) 
lood Waterbodem (AS3DDD) 

molybdeen Waterbodem (AS3DDD) 
nikkel Waterbodem (AS3DDD) 
zink Waterbodem (AS3DDD) 
naftaleen Waterbodem (AS3DDD) 
fenantreen Waterbodem (AS3DDD) 
antraceen Waterbodem (AS3DDD) 

fluoranteen Waterbodem (AS3DDD) 
benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3DDD) 
chryseen Waterbodem (AS30DO) 

benzO(k)ftuoranteen Waterbodem (AS30DD) 
benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3DDD) 
benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) 

indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS30DO) 
hexachloorbenzeen Waterbodem (AS3DDO) 
PCB 28 Waterbodem (AS3000) 
PCB 52 Waterbodem (AS3000) 
PCB 101 Waterbodem (AS30DO) 
PCB 118 Waterbodem (AS3DOO) 
PCB 138 Waterbodem (AS30DO) 
PCB 153 Waterbodem (AS30DO) 
PCB 180 Waterbodem (AS 30 DO) 
som PCB (7) Waterbodem (AS3DDO) 
som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3DDO) 
o,p-DDT Waterbodem (AS3000) 

p,p-DDT Waterbodem (AS300D) 
som DDT Waterbodem (AS3DDD) 
som DDT (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) 
o,p-DDD Waterbodem (AS300D) 

ReJatie tot norm 

Blad 6 van 8 

Orderdatum 
Startdatum 

12-12-2008 
15-12-2008 

Rapportagedatum 31-12-2008 

Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan NEN-ISO-11465) 

Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grand (AS30aD): conform AS3D10 

Gloeirest bepaling Is geliJkwaardig aan NEN-EN 12879 
Eigen methode, pipetmethode 

Eigen methode (ontsluiling eigen methode, meting conform NEN 6966 en 
NEN-EN-ISO 11885) 

Idem 

Idem 
Idem 

Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN-ISO 16772) 

Eigen methode (ontsluiling eigen methode, meting conform NEN 6966 en 
NEN-EN-ISO 11885) 
Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS30i 0-9 

Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS 

Idem 

Idem 
Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GCMSMS 
Idem 

Idem 

Idem 

Idem 
Idem 

Idem 

Idem 
Idem 

Idem 

Idem 

Idem 
Idem 

Idem 

Idem 

Paraaf : 
ALcoHTFIOL a,v, II GEACcREDlTE!"DVOLGENS o! DeOR OE MAO VOOR ACCRmtrATIE OEllELCE CftITEAIAVOOR TESTLABORATORLA CONFOFIM l&onlC 170Z6~2aQSONOER NR. L021 

At. OIaE W!RlQAAAlHeDEN W~O£N\JI1GfVOSRD ONDER Of AlGE~:p.IE VOOR'IIAAFIDEH GEOEPONEEFU)BIJ DE KAM E" VAH KOOPHAN[)E~ I!H FABRIEKEN TE ROTTERDAM IHSctlRIMN13 



~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV 

L. Keser Analyserapport 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

BO Middenweg Uithoorn 

264493SLlB 

11391387 - 1 

Analyse 

p,p-DDD 

som DOD 

som DOD (0.7 factor) 
o,p-DDE 
p,p-DDE 

som DOE 

som DOE (0.7 factor) 

som DDT,DDE,DDD 

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) 
aldrin 

dieldrin 
endrin 

som aldrin/dieldrln/endrin 

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor) 

isodrin 

som aldrin/dieldrin (0.7 factor) 
sam aldrin/dieldrin 
telodrin 

tot. 5 drins (0.7 factor) 

tot. 5 drins 
alfa-HCH 

beta-HCH 

gamma-HCH 
delta-HCH 

som a-b-c HCH 

sam a-b-c HCH (0.7 factor) 
heptachloor 

cis-heptachloorepoxide 

trans-heptachloorepoxide 

sam heptachloorepoxide 
sam heptachloorepoxide (0.7 
factor) 

alfa-endosulfan 

trans-chloordaan 
cis-chloordaan 

sam chloordaan 

sam chloordaan (0.7 factor) 
totaal olie C 1 0 - C4D 

Monstersoort 

Waterbodem (AS3DDD) 

Waterbodem (AS3DDD) 

Waterbodem (AS3DDD) 
Waterbodem (AS30DD) 

Waterbodem (AS3DDD) 

Waterbodem (AS3DOD) 
Waterbodem (AS3000) 

Waterbodem (AS3000) 

Waterbodem (AS3DDO) 

Waterbodem (AS3DDD) 
Waterbodem (AS3DDD) 

Waterbodem (AS3DDD) 

Waterbodem (AS3DOO) 
Waterbodem (AS3DOD) 

Waterbodem (AS3000) 

Waterbodem (AS3000) 

Waterbodem (AS3000) 

Waterbodem (AS3000) 
Waterbodem (AS300D) 

Waterbodem (AS3000) 
Waterbodem (AS3DDD) 

Waterbodem (AS3000) 

Waterbodem (AS3000) 

Waterbodem (AS3000) 
Waterbodem (AS3000) 

Waterbodem (AS300D) 
Waterbodem (AS3DOO) 

Waterbodem (AS3DOO) 

Waterbodem (AS3DOD) 
Waterbodem (AS300D) 

Waterbodem (AS3DDO) 

Waterbodem (AS3DOD) 
Waterbodem (AS300D) 

Waterbodem (AS3DOO) 

Waterbodem (AS3000) 
Waterbodem (AS300D) 

Waterbodem (AS30DD) 

Relatie tot norm 

Idem 

Idem 

Idem 
Idem 

Idem 

Idem 
Idem 

Idem 

Idem 

Idem 
Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 
Idem 
Idem 

Idem 

Idem 
Idem 

Idem 

Idem 

Idem 
Idem 

Idem 
Conform AS3020 

Blad 7 van 8 

Orderdatum 

Startdatum 

12-12-2008 

15-12-2008 

Rapportagedatum 31-12-2008 

Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GCMSMS 

Idem 
Idem 

Idem 

Idem 
Idem 

Idem 

Idem 
Idem 

Eigen methode, aceton-hexaan-extracue, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID 

Paraaf : 
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~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV 
L. Keser 

ProJeclnaam 
ProJeclnummer 
Rapport.nummer 

Monster Barcode 

001 J0376283 
002 J0376291 
003 J0376289 
004 J0376286 

BO Middenweg Ulthoorn 
264493SLlB 

11391387 • 1 

Aanleverl/19 

15-12-2008 
15-12-2008 
15-12-2008 
15-12·2008 

Analyserapport 

MOTlstemame 

12-12-2008 
12-12-2008 
12-12-2008 

12-12·2008 

Verpakking 

ALC263 
ALC263 
ALC263 
ALC263 

Blad 8 van 8 

Orderdatum 
Startdatum 

12·12·2008 

15·12·2008 

Rapportagedatum 31-12-2008 

Paraaf: 
ALeONtROL aN.IA GbCcftEDlTq!AOVOI.OENS ell oooJt DI! MAD tJDoft ACOR!D1TA111 C!8TEUlE CRITSAIJ\ VOOJII Ta.nABORATOftlA CONFORM l!oMlC t702.1120010HOIR tIR. t 028 



~ ALcontrol Laboratories 

Grantmij Nederland BV 

L. Keser 

Postbus 214 

1800 AE ALKMAAR 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 

Hoogvliet, 22-12-2008 

Geachte heer/mevrouw, 

Analyserapport 

: BO Middenweg Uithoorn 
: 264493GED 
: 11391388, versie nummer: 1 

ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoagvliet 
Tel.: (010) 2314700· Fax: (010) 4163034 
WWW.alcontrol.nl 

Blad 1 van 6 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
264493GED. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen 
voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol 
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL). 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. Aile bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit 
van het rapport. Aileen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze 
informatiegids. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

drs. 3. . . van der Wart 
Manag 9 Director Environmental 

~ 
IISIUl 

ALCONTROL B.V.ISOEACCREOIteERD VOLGENJOE DOOR DE RAAD VOOA. ACCREDITATI& OEITELoe CrllTERIA VDOR TiESTLABOP..ATORIA COHFoRt.1ISom:!c 17025;2008oNOER NR.l 028 
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~ ALcontrol Laboratories 

Grantmij Nederland BV 
L. Keser Analyserapport 

Prajectnaam 
Prajectnummer 

Rappartnummer 

Analyse 

droge stof 

gewlcht artefacten 

aard van de artefacten 

BO Middenweg Uithoarn 
264493GED 

11391388 - 1 

Eenheld Q 

gew.-% S 

9 S 

9 S 

organische stof (gloeiverlies) %vd DS S 

KORRELGROOTTEVEROELING 

lutum (bodem) %vd DS S 

METALEN 

barium mglkgds S 
cadmium mg/kgds S 

kobalt mg/kgds S 

koper mg/kgds S 

kwik mg/kgds S 

lood mg/kgds S 

molybdeen mg/kgds S 

nikkel mg/kgds S 

zink mg/kgds S 

001 

72.6 

<1 

Geen 

27.1 

23 ') 

25 

<0.35 

8.7 

<10 

<0.10 

16 

<1 .5 

20 

51 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mg/kgds S <0.01 

fenantreen mg/kgds S <0.01 

antraceen mg/kgds S <0.01 

fluoranteen mg/kgds S <0.01 

benzo(a)antraceen mglkgds S <0.01 

chryseen mg/kgds S <0.01 

benzo(k)fiuoranteen mg/kgds S <0.01 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S <0.1 ') 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.07 3
) 

(0.7 factor) 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 26 1-J9/kgds S <2 

PCB 52 I-Jg/kgds S <2 

PCB 101 I-Jg/kgds S <2 

002 

45.8 

<1 

Geen 

3.2 

33 

37 

<0.35 

12 

11 

<0.1 0 

22 

<1 .5 

31 

77 

<0.02 4) 

<0.02 4) 

<0.02 4
) 

<0.02 4
) 

<0.02 ') 

<0.02 ') 

<0.02 4
) 

<0.02 ') 

<0.02 ') 

<0.02 ') 

<0.20 ')") 

0.14 3
) 

<2 

<2 

<2 

003 

53.1 

<1 

Geen 

2.2 

37 

34 

<0.35 

13 

10 

<0.10 

24 

<1.5 

31 

74 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 
<0.1 2) 

0.07 3
) 

<2 

<2 

<2 

B/ad 2 van 6 

Orderdatum 
Startdatum 

12-12-2008 
15-12-2008 

Rapportagedatum 22-12-2008 

004 005 

64.6 49.1 

<1 <1 

Geen Geen 

2.9 5.7 

27 29 

27 30 

<0.35 <0.35 

12 11 

<10 <10 

<0.10 <0.10 

17 18 

<1 .5 <1 .5 

29 28 

61 67 

<0.01 <0.01 

<0.01 <0.01 

<0.01 <0.01 

<0.01 <0.01 

<0.01 <0.01 

<0.01 <0.01 

<0.01 <0.01 

<0.01 <0.01 

<0.01 <0.01 

<0.01 <0.01 
<0.1 2) <0.1 ') 

0.07 3
) 0.07 3

) 

<2 <2 

<2 <2 

<2 <2 

De met S gemerkte analyses zijn geacerediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de mlnisteries VROM en V&W. Overige aeereditaties zijn gemerkt met 
een Q. 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatle 

001 Grand (AS3000) R3 r3-2 (70-120) 

002 Grand (AS3000) R4 r4-2 (90-125) r4-3 (80-125) r4-1 (80-120) 

003 Grand (AS3000) R5 r5-2 (90-140) r5-3 (90-140) r5-1 (100-150) 

004 Grand (AS3000) R6 r6-2 (100-125) r6-3 (90-120) 

005 Grand (AS3000) R7 r7 -2 (90-140) r7 -3 (90-140) 

Paraaf : 
ALCONTROL B.V.IS GEACCREDtTEEftDVolGENS DE [)gOR CEIUAOVOOR ACCR!DlTATlE GSITELOE CRITIERIAVOOR TESn.A80RATORIA COliFORM !.SOllEe t7025:2DOIOHoER HR. L0211 



~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV Blad 3 van 6 
L. Keser Analyserapport 

Projectnaam BO Middenweg Uithoorn Orderdatum 12-12-2008 
Projectnummer 264493GED Startdatum 15-12-2008 
Rapportnurnmer 11391388 - 1 Rapportagedatum 22-12-2008 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005 

PCB 118 fJg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2 

PCB 138 fJg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2 

PCB 153 fJ9/kgds S <2 <2 <2 <2 <2 

PCB 180 fJg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2 

som PCB (7) fJg/kgds S <14 <14 <14 <14 <14 

som PCB (7) (0.7 factor) fJg/kgds S 9.8 3
) 9.8 3

) 9.8 3) 9.8 3
) 9.8 3

) 

MINERALE OUE 

fractie C1D - C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5 

fractie C 12 - C22 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5 

fractie C22 - C3D mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5 

fractie C3D - C40 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5 

totaal olie C 10 - C4D mg/kgds S <20 <20 <20 <20 <20 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met 
een Q. 

Nummer 

001 

002 

003 

004 

005 

Monstersoort Monsterspeclficatie 

Grond (AS3000) R3 r3-2 (70-120) 

Grond (AS3000) R4 r4-2 (90-125) r4-3 (80-125) r4-1 (80-120) 

Grond (AS3000) R5 r5-2 (90-140) r5-3 (90-140) r5-1 (100-150) 

Grond (AS3000) R6 r6-2 (100-125) r6-3 (90-120) 

Grond (AS3000) R7 r7 -2 (90-140) r7 -3 (90-140) 

Paraaf : 
AU;OfiTROl B.V. J.S GIACCR.EOtTE!ROVOLGEN! DE DOOR DE MAO YCOR ACCREDITATIE GESTELCE cftlT'RrA. \lOOR TetnAliOMTOAIA COflFcRM ISOnl:C 17025;2oDfiONOE'R !JR, L021l 

At OMZEWfRI<ZAAMHEDEN WCAo!:H UrrGEVOERoOtlCER oEA\..G!MEflE. VOORWMROEH GEDEPON'EEilD 6U DE ...:AMER VAl-I i(OOPt\ANOEl EN ~ABRliI<EN iE Roni!RDAr.t IHSCtlRIJVINQ 
HMDi!lSRIGJa1fR: KVf(ROTT~FlOAM 2.426!i~ 
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~ ALcontrof Laboratories 

Grontmij Nederland BV 
L. Keser 

Projectnaam 
Projectnummer 

Rapportnummer 

BO Middenweg Uilhoorn 
264493GED 

11391388 - 1 

Analyserapport 
Blad 4 van 6 

Orderdalum 
8tartdatum 

12-12-2008 
15-12-2008 

Rapportagedalum 22-12-2008 

Monster beschrlJvingen 

001 

002 

003 

004 

005 

Voetnoten 

2 
3 
4 
5 

De monslervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditalieschema A83000, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd mel hel "8" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uilgevoerd conform Accreditalieschema A83000, dit geld I aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "8" kenmerk. 

De monstervoorbehandellng en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema A83000, dit geldt aileen 
va or de analyses die worden gerapporteerd mel hel "8" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditalieschema A83000, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "8" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn ultgevoerd conform Accreditalieschema A83000, dit geldt aileen 
va or de analyses die worden gerapporteerd met het "8" kenmerk. 

Het resultaat is indikatief ivm storende matrix. 
De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden. 
De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform A83000 
Verhoogde rapportagegrens Lv.m. lage droge stot. 
Verhoogde rapportagegrens van de som LV.m. lage droge stof. 

Paraaf: 
ALcONTROL B.V, IS GEACCREDiTEERD VOl,.GENS O! DOOR DE MAD I/OOR ACCREDITATIE OEI'T!LDE cit/TERIA 'IooR TEln..ABORAToRIA CONFORM IlonEe i70:Z5:2I1OIOMDIFI NIl. Loa 

Al OkZE'AfRKZAAAtHEOENWOROEN lKTG£VO£RD ONDER DE ALG!MEHE VOORWAAAOEH CJEOE#lONEEROBlJ DE KAMER VAH HOOPHANDEll!!:N FABRIEKEN TE. ROTTERDAIA /HSCHRUVINQ 



~ ALcontrol Laboratories 

Grontmij Nederland BV 

L. Keser 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Analyse 

drage stat 

gewicht artetacten 

aard van de artetacten 

BO Middenweg Uithoorn 

264493GED 

11391388 - 1 

Monstersoort 

Grand (AS3DDD) 

Grand (AS3DOO) 

Grand (AS3000) 
arganische stat (gloeiverlies) Grand (AS3DDD) 
lutum (badem) Grand (AS3DDD) 
barium Grand (AS3DDD) 
cadmium Grand (AS3DDD) 
kabalt Grand (AS3000) 
kaper Grand (AS3000) 
kwik Grand (AS3DOO) 
load Grand (AS3DDO) 
malybdeen Grand (AS3DDD) 
nikkel Grand (AS3DOD) 
zink Grand (AS3000) 
naftaleen Grand (AS30DO) 
tenantreen Grand (AS3DOD) 
antraceen Grand (AS3DDD) 

fluaranteen Grand (AS3DDD) 
benza(a)antraceen Grand (AS3DOD) 
chryseen Grand (AS3000) 
benza(k)ftuaranteen Grand (AS3000) 
benzo(a)pyreen Grand (AS3DDD) 
benzo(ghi)peryleen Grand (AS3DDD) 

indena(1,2,3-cd)pyreen Grand (AS3DDD) 

pak-totaal (10 van VROM) Grand (AS3DDD) 

pak-totaal (10 van VROM) (D.7 Grand (AS3DDO) 
factor) 

PCB 28 Grand (ASSOOO) 
PCB 52 Grand (AS30DD) 
PCB 1D1 Grand (ASSODD) 
PCB 118 Grand (AS3DDD) 

PCB 138 Grand (AS30DD) 

PCB 153 Grand (AS3000) 
PCB 18D Grand (ASSDDD) 
sam PCB (7) Grond (AS3DDD) 

sam PCB (7) (D .7 factor) Grand (AS3DDD) 

totaal alie C1D - C4D Grand (AS30DD) 

Analyserapport 

Relatie tot norm 

Blad 5 van 6 

Orderdatum 12-12-2008 

Startdatum 15-12-2008 

Rapportagedatum 22-12-2008 

Grand: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMAi2111/A. Grand 
(AS3DDD): conform AS3D1D-2 

Conform AS30DD, NEN 57D9 

Idem 
Grand/Puin: geliJkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS30DD) : conform AS3D1D 

Grand: eigen methode. Grand (AS3DDD): conform AS3D1 D-6 

Conform AS3D1 D-8, NEN 6966 antsluiting: NEN 6961 

Idem 
Idem 

Idem 

Conform AS3D1D-8, NEN-ISO 16772 ontsluiting: NEN 6961 
Conform AS3D1D-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961 

Idem 

Idem 

Idem 
Conform AS3D1D 

Conform AS301 D-9 

Idem 
Idem 

Idem 

Idem 

Idem 
Idem 
Idem 

Idem 

Idem 
Idem 

Conform AS3D2D 

Idem 
Idem 

Idem 
Idem 

Idem 
Idem 

Idem 

Idem 
Conform AS301 D-11 

Paraaf : 
ALCONTROL B.Y.I! GEACCREOfTli&RO VOLGEHS DE DOOR DE RAAO VOOR. ACCRI!OITATIS GESTI!Loe CftiTERIA VOOR TEi&TlABOAATORIA CONPOAt.! tGOfll!'C 1701&'20<1'ONClEA NR. LOla 

At OHZE WEA;(lAA\\HED£t~ WORDEN UITGE'IIOEAD ONDER DE AlO!MUiE VOOPWMRofH GEDfPOOE5IlO 81.1 DE J<NAER VAH KOOPHANDt:l !H FABRIEJ<Etl Te ROTIERoAM IltSCHI{WIJiS 
HANCEUiREOISTEA: KVK ROTTIADAM 24:850281 
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Q) ALcontrol Laboratories 

Grontmlj Nederland BV 

L Keser AnaJyserapport 

Projectnaam 80 Mlddenweg Uilhoom 

Projectnummer 264493GED 

Blad 6 van 6 

Orderdatum 

Startdatum 

12-12-2008 

15-12-2008 

Rapporlnummer 11391388 - 1 Rapportagedalum 22-12-2008 

Monster 

001 

002 

002 

002 

003 

003 

003 

004 

004 

005 

005 

~ 
llSI[)I 
RvAL BZI 

Barcode Aanleverlng Monstername Verpakklng 

Y1629158 15-12-2008 12-12-2008 ALC201 

Y1629151 15-12-2008 12-12-2008 ALC201 

Y1629409 15-12-2008 12-12-2008 ALC201 

Y1629422 15-12-2008 12-12-2008 ALC201 

Y1629557 15-12-2008 12-12-2008 ALC201 

Y1629569 15-12-2008 12-12-2008 ALC201 

Y1629574 15-12-2008 12-12-2008 ALC201 

Y1629646 15-12-2008 12-12-2008 ALC201 

Y1629648 15-12-2008 12-12-2008 ALC201 

Y1629220 15-12-2008 12-12-2008 ALC201 

Y1629420 15-12-2008 12-12-2008 ALC201 

Paraaf: 
ALcaNTIlDL B.II. IS OEI\CCRSDITlietD VOLGENS De 00011 ce.IllAAD VOGR ACCREorrATj.E qellE..DE CRITERIA VOOR TE$-lLA8ORATOAIA CDNFORMIIO!$C 17021!:2OG6 oNDSR HR. L028 

At OftZ!WERI<lAA.UHEt>EN WORDEJ,j UlTGCVOERO OtIDEA De Al.GEM!H.E VOORWAAJroI!N IIEDEPON~iIIO Bioi !;IE KAMER VAM MOOPHANDeI. EM FASRIEICEHTE RonERDAN IHscttlNVING 
WAAPfURECJI8TeR; KYK RorrrRON.f ,.::&5_ 
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Bij/age 5: Getoetste ana/yseresu/taten 

rebel 5.1: Analyseresultaten grondmonsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode MMOGdiepl M12 M2' R34 R45 

Bodemtype 1) 1 2 3 4 5 

droge stof(gew.-%) 60,4 -- 49.2 - 53,4 -- 72,8 - 45,8 -
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 - <1 -- <1 -- <1 --
aard van de artefacten(g) Geen - Geen - Geen - Geen - Geen -

organische stof (gloeiverlies)(% 

vd OS) 20,5 -- 6,7 - 5.5 -- 27.1 -- 3,2 -
KORRELGROOTTEVERDELING 

lutum (bodem)(% vd OS) 17 - 40 -- 42 - 23 - 33 --

METALEN 

barium 23 33 25 25 37 

cadmium <0,35 <0,35 <0,35 <0,35 <0,35 

kobalt 8,7 5,8 10 8,7 12 

k'?per <10 <10 <10 <10 11 

kwik <0.10 <0,10 <0.10 <0.10 <0.10 

lood 17 22 20 16 22 

molybdeen <1.5 2.3 . <1.5 <1.5 <1,5 

nikkel 20 18 23 20 31 

zink 51 51 60 51 77 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen <0,01 - <0,02 --# <0,01 - <0,01 - <0,02 --# 

fenantreen <0,01 - <0,02 --# <0,01 - <0,01 - <0,02 --# 

antraceen <0,01 - <0,02 --# <0,01 - <0.01 - <0,02 --# 

fluoranteen <0,01 -- <0,02 --# <0,01 - <0,01 -- <0,02 --# 

benzo(a)antraceen <0,01 -- <0,02 --# <0,01 -- <0,01 - <0,02 --# 

chryseen <0,01 -- <0,02 --# <0,01 - <0,01 - <002 --# 

benzo(k)fluoranteen <0,01 -- <0,02 --# <0,01 -- <0,01 - <0,02 --# 

benzo(a)p~reen <0,01 - <0,02 --# <001 - <0,01 - <0,02 --# 

benzo(ghi)peryleen <0,01 - <0,02 --# <0,01 - <0,01 - <0,02 --# 

indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01 - <0,02 --# <0,01 - <0,01 - <0,02 --# 

pak-totaal (10 van VROM) <0,1 -- <020 --# <0,1 - <0,1 - <0,20 --# 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 0,07 0,14 007 0.D7 0,14 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28(lJg/kgds) <2 - <2 - <2 -- <2 - <2 -
PCB 52(lJg/kgds) <2 - <2 -- <2 -- <2 - <2 -
PCB 101 (1J9/kgds) <2 -- <2 - <2 -- <2 - <2 -
PCB 118(lJg/kgds) <2 - <2 -- <2 -- <2 - <2 -
PCB 138(lJg/kgds) <2 - <2 - <2 -- <2 - <2 --
PCB 153(iJg/kgds) <2 - <2 - <2 - <2 - <2 -
PCB 180(iJg/kgds) <2 -- <2 - <2 - <2 -- <2 -
~om PCB (7)(1J9/kgds) <14 <14 <14 <14 <14 a 

sam PCB (7) (0.7 fac-

or)(lJg/kgds) 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 a 
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aij/age 5: Getoetste ana/yseresu/taten (Vervo/g 1) 

MINERALE OLiE 

fractie C10 - Ci2 <5 -- <5 - <5 - <5 - <5 --
fractie C12 - C22 <5 - <5 - <5 - <5 - <5 --
fractie C22 - C30 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- <5 --
fractie C30 - C40 <5 -- <5 - <5 - <5 - <5 -
totaal olie Ci0 - C40 <20 <20 <20 <20 <20 

Mons/areode en monstertraject· 
1 11391207-001 MMOGdiep 03 (210-250) 04 (210-250) 06 (230-250) 05 (230-250) 07 (200-250) 08 (230-

250) 11 (200·250) 10 (215-250) 15 (20 0-250) 0t(230-250) 
2 11391207-002 M1 02 (45-80) 
3 11391207-003 M2 13 (190-240) 
4 11391388-001 R3 (3·2 (70-120) 
5 11391388·002 R4 r4-2 (90-125) r4-3 (80-125)r4-1 (80-120) 

De resultaten zljn voor de mlerventlewaarde getoelsl aan de toetslngswaarden zoa/s vermeld In de In declreulalre bo
demsanering 2006 (St8atcourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 01-1 O·OB, rectifies tie uii Slaatscourant 15 ju/i 
2008, nr 134) voorde-8chtergrondwaarde aan het Beslull Bodemkwalilell, Staatoourant 20 december 2007, Nr. 247. De 
gewijzigde grenswaarden van een san/al OCB (per 30-07-2008) zijn ook doorgevoerd (www.Sentemovem.nlj. 
De gehalten die de betreffende achtergrondwearden en inlerventiewaarden overschrijden zljn a/s voigt geclassfficeerd: 

** 

.*. 

# 

b 

1) 

het gehalte is groter dan de achlergrondwaarde en kleiner dan of ge/ljk aan het gem/dde/de van de ach

tergrond- en interventiewaarde 

het gehalte is groter dan het gemidde/de van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of ge/ljk 

aan de interventiewaarde 

het geha/te is groter dan de interventiewaarde 

geen toetsingswaarde voor opgeste/d 

niet geanalyseerd 

verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 

gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), 

maar weI klelner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de ach

tergrondwaarde fe zijn. 

gecorrigeerd geha/te is groterdan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 

groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstel/ing. 

Voorde toe Ising zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als hu

mus/Jutum niet is gemeten geldt een default waarde van /utum = 25% en organische stof = 10%.) 

1 Jutum 17% .. humus 20.5% 

2 Jutum 40% .. humus 6.7% 

3 /utum 42% .. humus 5.5% 

4 Jutum 23% .. humus 27.1% 

5 Jutum 33% .. humus 3.2% 
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Bijlage 5: Getoetste analyseresultaten (Vervolg 2) 

Vervolg tabeI5.1: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders 

~ aangegeven 

Monstercode R51 R62 R7s M34 M45 

l 
Bodemtype 1) 6 7 8 9 10 

droge stof(gew.-%) 53,1 -- 64.6 - 49,1 -- 63,7 - 55,7 -
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 - <1 -- <1 --
aard van de artefacten{g) Geen -- Geen - Geen -- Geen - Geen --

organische stof (gloeiverlies)(% 

vd OS) 2,2 - 2,9 - 5,7 -- 9,4 - 19,6 --

KORRELGROOTTEVEROELING 

lutum (bodem)(% vd OS) 37 - 27 - 29 - 38 -- 28 -

METALEN 

barium 34 27 30 63 160 

cadmium <0,35 <0,35 <0,35 <0,35 0,5 

kobalt 13 12 11 8,6 11 

koper 10 <10 <10 11 22 
._, kwik <0,10 <0,10 <0,10 0,11 0,29 * 

-~ lood 24 17 18 40 99 * 
molybdeen <1 ,5 <1,5 <1 ,5 <1 ,5 2,0 * 
nikkel 31 29 28 22 24 

zink 74 61 67 80 150 

POL YCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 - 0,02 --
fenantreen <0,01 -- <001 - <001 - 0,04 - 2,9 -
antraceen <0,01 - <0,01 - <0,01 -- <0,01 - 0,74 -
fluoranteen <0,01 -- <0,01 - <0,01 - 0,10 - 6,1 --
benzo(a)antraceen <0,01 - <0,01 - <0,01 - 0,05 -- 2,4 --
chryseen <0,01 - <0,01 -- <0,01 - 0,06 - 1,7 --
benzo(k)fluoranteen <0,01 -- <0,01 - <001 - 0,04 - 1,1 --
benzo(a)pyreen <001 -- <0,01 - <0,01 -- 0,05 -- 1,8 --
benzo(ghi)peryleen <0,01 -- <0,01 - <0,01 - 0,04 -- 1,0 --
indeno(1 ,2,3-cd)pyreen <0,01 - <0,01 -- <0,01 -- 0,04 - 1,1 -
pak-totaal (10 van VROM) <0,1 -- <0,1 - <0,1 -- 0,41 -- 19 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 0,07 0,07 0,07 0,43 19 .b 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28(lJglkgds) <2 -- <2 - <2 - <2 - <2 --
PCB 52(lJg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- <2 - <2 --
PCB 101 (1J9/kgds) <2 -- <2 -- <2 - <2 - <2 --
PCB 118(lJg/kgds) <2 - <2 - <2 - <2 - <2 --
PCB 138(1J9/kgds) <2 -- <2 - <2 -- <2 -- <2 --
PCB 153{lJglkgds) <2 -- <2 - <2 -- <2 -- <2 --
PCB 180{IJg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- <2 .. <2 --
sam PCB (7)(lJg/kgds) <14 • <14 • <14 <14 <14 

sam PCB (7) (0.7 fac-

tor)(lJg/kgds) 9,8 • 9,8 • 9,8 9,8 9,8 

311360, revisie 01 



Bijlage 5: Getoetste analyseresultaten (Vervolg 3) 

MINERALE OLIE 

fraclle C10 - C12 <5 - <5 - <5 -- <5 - 10 -
fractie C12 - C22 <5 - <5 -- <5 - <5 - 14 -
fractie C22 - C30 <5 - <5 -- <5 - <5 -- 16 -
fractie C30 - C40 <5 - <5 -- <5 -- <5 -- 11 -
totaal olie C10 - C40 <20 <20 <20 <20 50 

ons ereo e en mons e ajec : M d Irtr. 
1 11391388-003 R5 r5-2 (90-140) r5-3 (90-140Jr5-1j100-150) 
2 11391388-004 R6 r6-2 (100-125) r6-3 (90-120) 
3 11391388-005 R7 (7-2 (90-140) r7-3 (90-140) 
'1 11393345-001 M3 30 (0-15) 
5 1139334§-002 M4 37 (0-50) 

.. 
De resulta/en zlJn voor de lnlerventie.wsarde getoetsl aan de toelsmgswasrden zoals vermeld In de In de c/fOulslre bo
demsanerlng 2006 (Staatcourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, reetificatle uit Staatseourant 15 juli 
2008, nr 134) voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatcourant 20 december 2007, Nr. 247. De 
gewijzigde grenswaarden van een aantal DCB (per 30-07-2008) zijn ook doorgevoerd (www.Senternovem.nlj. 
De geha/ten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden oversehrijden zijn als volgl geclassificeerd: 

•• 

••• 

# 

b 

1) 

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de sch

tergrond- en interventiewaarde 

het gehalte is groter dan het gemiddelde van de Bchtergrond- en inlerventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 

het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

geen toetsingswBarde voor opgesteld 

niel geanalyseerd 

verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analyseeertificaat 

gecorrigeerd geha/te is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), 

maar wei kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de ach

tergrondwaarde te zijn. 

gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergroridwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 

groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

Voorde toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als hu

mus/futum niet is gemeten geldt een default waarde van futum = 25% en organische stof = 10%.) 

6 lutum 37% ; humus 2.2% 

71utum 27%; humus 2.9% 

8 lutum 29% ; humus 5.7% 
9 futum 38% ; humus 9.4% 

10 futum 28%; humus 19.6% 
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Bij/age 5: Getoetste ana/yseresu/taten (VelVo/g 4) 

Vervolg tabel 5.1: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders 

~ aangegeven 

Monstercode M51 MMBG1 2 MMBGi MMBG34 MMBG45 

Bodemtyp_e 1) 11 12 13 14 15 

droge stof(gew.-%) 741 -- 54,2 -- 46,2 - 54,9 - 51 ,0 --
gewicht artefacten(g) <1 - <1 - <1 - <1 - <1 -
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen - Geen - Geen --

organische stof (gloeiverlies)(% 

vd OS) 6,7 -- 22,9 - 19,2 -- 24,0 -- 27,3 -

KORRELGROOTTEVERDELING 

lutum (bodem)(% vd OS) 21 -- 35 -- 31 -- 32 - 34 --

METALEN 

barium 34 130 130 77 77 

cadmium <0,35 0,4 0,4 0,5 0,5 

kobali 7,7 11 14 7,6 6,8 

koper 12 16 17 19 18 

kwik <0,10 0,15 0,19 * 0,29 • 020 * 
lood 26 53 56 58 59 

molybdeen <1,5 <1 ,5 1,8 * 2,3 • 2,8 * 
nikkel 23 27 34 22 21 

zink 89 99 120 88 83 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

nafialeen <0,01 -- <0,02 --# <0,02 --# <0,01 - <0,01 --
fenanireen 0,07 - 0,09 -- 0,43 -- 0,14 -- 018 --
antraceen 0,02 -- 0,02 - 0,24 - 0,03 -- 0,03 --
fJuoranieen 0,18 - 0,22 - 2,1 -- 0,27 -- 0,38 -
benzo(a)antraceen 0,10 -- 0,11 -- 0,96 -- 0,14 -- 0,20 --
chryseen 0.11 - 011 - 0,72 - 0,17 -- 0,18 -
benzo(k)fJuoranteen 0,06 - 0,08 -- 0,37 -- 0,10 - 0,13 -
benzo(a)pyreen 0,09 - 0,11 -- 0,69 -- 0,14 - 0,17 -
benzo(ghi)peryleen 0.07 - 0,07 - 0,35 - 0,10 - 0,11 -
indeno(1 ,2,3-cd)pyreen 0,07 -- 0,08 -- 0,39 - 0,11 - 0,12 -
pak-totaaJ (10 van VROM) 0,78 - <0,92 --# <6,2 --# 1,2 - 1,5 -
pak-totaaJ (10 van VROM) (0.7 

factor) 0,79 0,91 6.2 .b 1,2 1,5 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28(lJg/kgds) <2 - <2 -- <2 -- <2 - <2 --
PCB 52(JJ9Ikgds) <2 - <2 - <2 - <2 - <2 -
PCB 101(JJglkgds) <2 - <2 - <2 -- <2 - <2 -
PCB 118(Uglkgds) <2 - <2 - <2 -- <2 - <2 -
PCB 138(jJg/kgds) <2 -- <2 - <2 - <2 - <2 -
PCB 153(Uglkgds} <2 -- <2 -- <2 - <2 - <2 --
PCB 180(jJg/kgds) <2 -- <2 -- <2 - <2 - <2 -
som PCB (7)(jJg/kgds) <14 <14 <14 <14 <14 

som PCB (7) (0.7 fac-

tor)(JJg/kgds) 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 
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Bijlage 5: Getoetste analyseresultaten (Vervolg 5) 

MINERALE OLIE 

fractie C1 0 - C12 <5 -- <5 - 12 - <5 - <5 --
fractie C12 - C22 <5 - <5 -- 19 -- <5 -- <5 --
raclie C22 - C30 <5 - <5 -- 11 - <5 - <5 -
fractie C30 - C40 <5 -- <5 - 8 - <5 - <5 -
lotaal olie C10 - C40 <20 <20 50 <20 <20 

Mons/arcode en monsterir8}ect: 
1 11393345-003 M5 50 (0-30) 
1 11393345-004 MMBG116 (0-30) 18 (0-25) 19 (0-30) 20 (0-30) 26 (0-30) 25 (0 -30) 24 (0-30) 23 (0-30) 

22 (g-30) 21 (0-30) 
3 11393345-005 MMBG2 34 (0-30) 33 (0-30) 32 (0-20) 29 (0-25) 28 (0-35) 27 (0 -20) 36 (0-40) 39 (0-35) 

41 (0-40) 43 (0"50) 
4 11393345-006 MMBG3 54 (0-40) 51 (0-30) 48 (0-40) 47 (0-30) 45 (0-30) 55 (0 -40) 58 (0-50) 60 (0-30) 

61 (0-40) 63 (0-40) 
s 11393345-007 MMBG4 71 (0-40) 70 (0-40) 68 (0-30) 67 (0-30) 66 (0-30) 64 (0 -30) 72 (0-40) 73 (0-40) 

75 (0-25) 76 (0-20) 

.. 
De result a/an zlJn voor de mtervenllawaarde gatoets! aan de toetsmgswaarden zoals vermeld In de In da c/reulaJre bo
demsanering 2006 (Staa!courant 10 jull 2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, rectificatie uil Slaa/scouran! 15 juJi 
2008, nr 134) voorde Bohtergrondwaarde aan hat Beslull Bodemkwaliteit, Staatcourant 20 december 2007, Nr. 247. De 
gewijzigde grenswearden van een aantal aCB (per 30-07-2008) zijn ook doorgevoerd (www.Sentemovem.nl). 
De gehalten die de belreffende ach!ergrondwBarden en interventiewaarden overschrljden zijn als voigt geolasslficeerd: 

•• 

••• 

het gehalte is grater dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of ge/ijk aan het gemiddelde van de ach

tergrond- en interventiewaarde 

het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 

het geha/te is groter dan de interventiewaarde 

geen toetsingswaarde voor opgesteld 

niet geanalyseerd 

# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie ana/ysecertificaal 

1) 

gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voar opgesteld), 

maar wei kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersleld worden kleiner dan de ach

tergrondwaarde te zijn. 

gecorrigeerd gehalle is groter dan de achtergrondwaarde (af geen achtergrondwaarde vaar opgesteld), en 

groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bademsamenstelling. 

Vaar de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedee/d in de va/gende bodemtypen: (a/s hu

mus/futum niet is gemeten geldt een defaull waarde van futum = 25% en organische stof = 10%.) 

11 futum 21%; humus 6.7% 

12 futum 35%; humus 22.9% 

131utum 31%; humus 19.2% 

14 futum 32% ; humus 24% 

151utum 34%; humus 27.3% 
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Bij/age 5: Getoetste ana/yseresuitaten (Vervo/g 6) 

Vervolg tabel 5.1: Analyseresultaten grand (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven) 

Monstercode MMOG1 1 MMOG22 MMOG33 MMOG44 MMOG55 

Bodemtype 1) 16 17 18 19 20 

droge stof(gew.-%) 42,7 -- 50,5 - 51,7 -- 49,5 -- 62,8 -
gewicht artefaoten(g) <1 -- <1 - <1 - <1 - <1 --
aard van de artefacten(g} Geen - Geen - Geen - Geen - Geen -
organische stof (gloeiverlies)(% 

vd OS} 6,8 -- 3,7 - 2,5 -- 4,3 - 1,9 --

KORRELGROOITEVERDELING 

lutum (bodem)(% vd OS) 36 -- 36 - 35 - 39 - 21 --

METALEN 

barium 34 32 34 34 24 

cadmium <0,35 <0,35 <0,35 <0,35 <0,35 

kobalt 11 16 12 11 8,7 

koper 10 <10 10 10 <10 

kwik <0,10 <0,10 <010 <0,10 <0,10 

lood 24 22 20 24 13 

molybdeen <1,5 <1,5 <1,5 <1 ,5 <1,5 

nlkkel 30 25 30 29 21 

zink 77 65 78 75 51 

POL YCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen <0,02 --# <002 -.:# <0.02 -.:# <0,02 -.:# ,<0,01 --
fenantreen <0,02 .-# <0,02 -.:# <0,02 -# <0,02 -.:# <0,01 -
antraceen <0,02 --# <0,02 -.:# <0,02 -# <0,02 -.:# <0,01 -
fluoranteen <0,02 --# <0,02 -.:# <0,02 -.:# <0,02 . .:# <0,01 .-
benzo(a)antraceen <0,02 .-# <0,02 . .:# <0,02 .-# <0,02 . .:# <0,01 -
chryseen <0,02 --# <0,02 . .:# <0,02 -# <0,02 . .:# <0,01 --
benzo{k)fluoranteen <0,02 .-# <0,02 . .:# <0,02 . .:# <0,02 . .:# <0,01 -
benzo(a)pyreen <0,02 --# <0,02 -# <0,02 -.:# <0,02 -.:# <0,01 -
benzo(ghi)peryleen <0,02 -# <0,02 -.:# <0,02 -.:# <0,02 -.:# <0,01 -
Indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,02 -# <0,02 -.:# <0,02 -.:# <0,02 -.:# <0,01 -
pak-totaai (10 van VROM) <0,20 --# <0,20 -.:# <0,20 -.:# <0,20 -# <0,1 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 0,14 0,14 0,14 0,14 0,07 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28(lJg/kgds) <2 - <2 - <2 -- <2 .- <2 -
PCB 52(lJg/kgds) <2 -- <2 - <2 - <2 -- <2 -
PCB 101 (1J9Ikgds) <2 -- <2 - <2 - <2 -- <2 --
PCB 118(lJg/kgds) <2 -- <2 - <2 -- <2 - <2 --
PCB 138(1J9/kgds) <2 -- <2 - <2 - <2 -- <2 -
PCB 153(lJg/kgds) <2 -- <2 - <2 - <2 -- <2 -
PCB 180(lJglkgds) <2 - <2 - <2 -- <2 -- <2 -
som PCB (7)(lJglkgds) <14 <14 a <14 a <14 a <14 a 

som PCB (7) (0.7 fac-

tor)(\Jg/kgds) 9,8 9,8 a 9,8 a 9,8 a 9,8 • 
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Bij/age 5: Getoetste ana/yseresu/taten (Vervolg 7) 

MINERALE OLIE 

fracUe Ci0 - Ci2 <5 - <5 - <5 - <5 -- <5 --
fractie Ci2 - C22 <5 - <5 - <5 - <5 -- <5 --
framie C22 - C30 <5 -- <5 -- <5 -- <5 - <5 -
fracUe C30 - C40 <5 -- <5 - <5 - <5 -- <5 -
totaal olle Ci0 - C40 <20 <20 <20 <20 <20 

Monstercode en monstertrajecl: 
1 11393345-008 MMOG116 (100-130) 18 (70-110) 19 (70-100) 25 (110-150) 21 (65-115) 33 (100-150) 

30 (100-150) 29 (110-150) 28 (90-14 0) 27 (100-150) 
2 11393345-009 MMOG2 35 (80-120) 36 (80-110) 37 (120-150) 38 (120-150) 39 (1 20-150) 40 (85-135) 

41 (80-130) 52 (90-140) 49 (110-150) 48 (75-125) 
3 11393345-010 MMOG3 53 (115-150) 62 (75-125) 63 (90-140) 71 (90-140) 70 (75 -125) 
4 11393345-011 MMOG4 69 (60-90) 68 (70-120) 67 (55-105) 66 (85-120) 65 (70-1 00) 64 (70-110) 72 

(75-120) 73 (60-100) 74 (60-110) 
5 11393345-012 MMOG5 34 (110-150) 31 (110-150) 42 (85-130) 43 (100-120) 44 (85-120) 

.. 
De resultalen zljn voor de inlervent/ewaarde getoetst san de foelsingswaardan zoals varmeld In de In de c/rculalre be
demsanaring 2006 (Staatcourant 10juli 2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, reetiflcat/a ult Staalscourant 15juli 
2008, nr 134) voorde Bchtergrondwaarde san hat BesJull Bodamkwaliteit, Staatcourant 20 december 2007, Nr. 247. De 
gewijzJgde grenswaarden van een santal OCB (per 30-07-2008) zJjn ook doorgevoerd (www.Sentamovem.nlj. 
De gehalten dIe de bafreffande achtargrondwaarden en interventiewaarden overschrijdan zi}n e/s voIgt geelassificeerd: 

* het gehelte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner den of geJijk 8en het gam/ddelde van de ech

tergrond- en interventiewaarde 
•• 

*** 

# 

1) 

het geha/te is grater dan het gemidde/de van de achtergrond- en interventiawaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 

het gehalte is grater dan de interventiewaarde 
geen toelsingswaarde voor opgesield 

niel geana/yseerd 
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 

gecorrigeeid geha/te is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgestald), 

maar weI kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden k/einer dan de ach

tergrondwaarde ta zijn. 

gecorrigeerd gehalte is grater dan de achtergrondwaarde (of gaen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 

groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (a/s hu

mus/futum niet is gemeten geldt ean default waarda van futum = 25% en organische stof = 10%.) 

16futum 36%; humus 6.8% 
17 futum 36%; humus 3.7% 

18futum 35%; humus 2.5% 

19futum 39% .. humus 4.3% 

20 futum 21% .. humus 1.9% 

311360, revisie D1 

( 

r 
r 
r ' 
r 
r-
r
r 
I 

r: 
I ' 

[ 

r 
t ' 

r" 
L 

l. 

f 
[ 

f 
I. 

I 

I 

[ 

i 

1 



Bij/age 5: Getoetste ana/yseresultaten (Vervo/g 8) 

Vervolg tabel 5.1: Analyseresultaten grand (as3000) monsters (geha/ten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven) 

Monstercode MMOG61 

Bodemtype1
) 21 

droge stof(gew.-%) 471 --
Igewlcht artefacten(g) <1 --
aard van de artetacten(g) Geen --

organische stot (gloeiverlies)(% 

vd OS) 3,1 -

KORRELGROOTTEVERDELING 

lutum (bodem)(% vd OS) 44 -

METALEN 

barium 32 

cadmium <0,35 

kobalt 11 

koper <10 

kwik <0,10 - ' 

lood 22 

molybdeen <1,5 

nikkel 26 

izink 69 

POL YCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen 004 --
fenantreen 0,02 --

"' antraceen <0,02 --# 

'fluoranteen <0,02 --# 

benzo(a)antraceen <0,02 --# 

chryseen <0,02 --# 

benzo(k)fluoranteen <0,02 --# 

benzo(a)pyreen <002 -# 

benzo(ghi)pervleen <0,02 -# 

inden~(1 ,2 3-cd)pyreen <0,02 --# 

pak-totaal (10 van VROM) <0,22 --# 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 0,17 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 2B(IJ!l/kgds) <2 -
PCB 52(1J9/kgds) <2 -
PCB 101(lJglkgds} <2 -
PCB 11B(up/kgds} <2 -
PCB 13B(U9/kgds) <2 --
PCB 153(Ug/kgds) <2 --
PCB 1BO(j.Jg/kgds) <2 --
som PCB (7)(Ug/kgds) <14 • 
som PCB (7) (0.7 fac-

tor)(j.Jg/kgds) 9,B a 
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Bij/age 5: Getoetste ana/yseresu/taten (Vervo/g 9) 

MINERALE OLiE 

fractie C10 - C12 <5 --
fractie C12 - C22 <5 -
fractie C22 - C30 <5 --
fractle C30 - C40 <5 -
totaal olie C10 - C40 <20 

11393345-013 

De resul/aten zljn voor de interventiewaarde geioetsf aan de toets/ngswaarden zoals verme/d In de In de c/reu/eire bo
demsanerlng 2006 (Stastcourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, rectificaile uit Staatscoursnt 15 juli 
2008, nr 134) voor de achtergrondwaarde san het Bes/uil Bodemkweliteit, Staatcourant 20 december 2007, Nr. 247. De 
gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) zljn oak doorgevoerd (www.Senternovem.nl). 
De gehellen die de betreffende achlergrondw8srden en interventlewasrden overschrijden zijn a/s valgtgeclasslficeerd: 

** 

... 

# 

1) 

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de ach

tergrond- en interventiewaarde 

het gehalte is groter dan het gemidde/de van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 

het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

geen toetsingswaarde voor opgeste/d 

niet geanalyseerd 

verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 

gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), 

maar wei kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de ach

tergrondwaarde te zijn. 

gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 

groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

De achtergrand- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

Voor de toetsing zijn de grand (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (a/s hu

mus/futum niet is gemeten geldt een default waarde van futum = 25% en organische stof = 10%.) 

21 Jutum 44%; humus 3.1% 
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BljJage 5: Getoetste anaJyseresultaten (Vervo!g 10) 

Tabel 5.2: Analyseresultaten grondwatermonsters (gehalten in pgll, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode 01-01-1 1 02-02-1 2 03-03-1 3 04-03-1 4 05-05-1 5 

METALEN 

barium 85 * 120 * 130 • 100 • 140 * 

cadmium <0.8 • <0,8 • <0,8 a <0,8 a <0,8 • 
kobalt 11 6,1 27 • 20 22 * 
koper <15 <15 <15 <15 <15 

kwik <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 

lood <15 <15 <15 <15 <15 

molybdeen <3,6 <3,6 <36 <3,6 <3,6 

nikkel <15 <15 19 * <15 17 · 
zink <60 <60 <60 <60 <60 

VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen <0,2 <0,2 <0.2 <0,2 <0,2 

tolueen <0.3 <0.3 <0,3 <0,3 <0,3 

ethylbenzeen <03 <0,3 <0.3 <0,3 <03 

o-xyleen <0,1 - <0,1 -- <0,1 - <01 - <0,1 -
'p_- en m-xyleen <0,2 -- <0,2 -- <0,2 - <0,2 -- <0,2 --
xylenen <03 - <03 -- <0,3 - <0,3 - <0,3 -
xylenen (0.7 factor) 0,21 • 0,21 a 0,21 • 0,21 • 0,21 • 
styreen <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

naftaleen <0,05 • <1,5 *#b <0,05 • <0,05 • <0,05 • 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1.1-dichloorethaan <0,6 <0,6 <0,6 <06 <0,6 

1,2-dichloorethaan <0,6 <0,6 <0,6 <0.6 <0.6 

1,1-dichlooretheen <0,1 a <0,1 • <0,1 a <0,1 a <0,1 • 
cis-1,2·dichlooretheen <0,1 .. <0,1 -- <01 - <0,1 -- <0,1 -
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 -- <0.1 - <0,1 - <0,1 -
sam (cis,trans) 1,2· dichloor-

ethenen <0,2 .- <0,2 -- <0,2 - <0,2 - <0,2 -
som (cis,trans) 1,2- dichloor-

ethenen (0.7 factor) 0,14 a 0,14 • 0,14 • 014 • 0,14 • 
dichloormethaan <0,2 a <0,2 a <0,2 a <0,2 • <0,2 • 
1.1-dichloorpropaan <0,3 - <03 -- <0,3 - <0.3 - <0,3 -
1 ,2-dichloorpropaan <0,3 -- <0,3 -- <0,3 - <0,3 - <0,3 -
1,3-dichloorpropaan <0,3 - <0,3 .- <0,3 - <0,3 - <0,3 --
som dichloorpropanen <09 - <09 - <0,9 - <0,9 - <0,9 --
som dichloorpropanen (0.7 

factor) 0,63 0.63 0,63 0,63 0,63 

tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a <0,1 • <0,1 • <0,50 *#b 

tetrachloormethaan <0,1 a <01 a <0,1 a <0.1 a <0,1 • 
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a <0,1 • <0,1 • <0,1 • 
1,1 ,2-trichloorethaan <0,1 • <0,1 • <0,1 a <0,1 • <0,1 a 

trichlooretheen <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 

chloroform <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 

vinylchloride <0,1 a <0,1 a <0,1 • <0,1 • <0,1 a 

bromoform <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

311360, revisie D1 



Bijlage 5: Getoetste analyseresultaten (Vervolg 11) 

MINERALE OLIE 

fractie C1 0 - C12 <25 _. <25 - <25 - <25 -- <25 .-
fractie C12 - C22 <25 - <25 - <25 - <25 - <25 .. 
fractie C22 - C30 <25 - <25 - <25 -- <25 - <25 -
fracUe C30 - C40 <25 -- <25 - <25 -- <25 - <25 -
totaal olie C 1 ° -C40 <100 • <100 a <100 a <100 a <100 • 

ons ereo a an mons e rajec : M d t rt , 
11393664-001 01-01-101 (100-200) 

2 11393664-002 02-02-102 (100-200) , 
11393664-003 03-03-103J.120-220) 

11393664-004 04-03-1 04 (120·220) 
~ 11393664-005 05-05-1 05 (120-220) 

.. 
De resultaten zljn getoelst aan de toetsmgswaarden zoals vermeld In de c({oulsJre bodemsanenng 2006 (Staalcourant 
10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, rectiticatie uit Slaatscourant 15juli 2008, nr 134)). 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en intervenliewaarden overschrijden zijn als voIgt geclassificeerd: 

~ het geha/te is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de street- en 

•• 

.** 

interventiewaarde 

het gehalte is groter dan het gemiddelde van de street- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde 

het geha/te is groter dan de interventiewaarde 

geen toetsingswaarde vaor apgesteld 

niet geanalyseerd 

# verhoogde rapportagegrens, vaar meer infarmatie zie analysecertificaat 

gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde vaor apgesteld), maar weI klei

ner dan de AS3000 rappartagegrens-eis, dus mag verandersteld warden kleiner dan de streefwaarde te 

zijn. 

gecarrigeerd geha/te is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde vaar apgesteld), en grater dan 

de AS3000 rapportagegrens-eis. 
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Bij/age 5: Getoetste ana/yseresultaten (Vervofg 12) 

Vervolg tabe 5.21: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in {Jg/I, tenzij anders 
aangegeven) 

Monstercode 06-06-1 1 072 08-08-1 3 09-03-1 4 10-105 

METALEN 

barium 75 * 75 • 90 • 140 • 100 • 
cadmium <0,8 a <0,8 a 

<0"8 
a <0,8 a <08 • 

kobalt 5,3 14 9,9 8,8 14 

koper <15 <15 <15 <15 <15 

kwik <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

lood <15 <15 <15 <15 <15 

molybdeen <3,6 <3,6 <3,6 <3,6 <3,6 

nikkel <15 17 * <15 <15 <15 

zink <60 77 t <60 <60 <60 

VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen <0,2 <02 <0,2 <0,2 <0,2 

tolueen <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

ethJo'lbenzeen <0,3 <0,3 <03 <0,3 <0,3 

~ . , o-xyleen <0,1 - 0,11 -- <0,1 - <0,1 -- <01 -
i 

p- en m-xyleen <0,2 - 0,44 -- <0.2 - 0,23 -- <0,2 -
~enen <0,3 - 0,55 - <03 -- <0,3 - <0,3 --
xylenen (0.7 factor) 021 a 055 .b 021 • 030 .b 0,21 a 

styreen <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

naftaleen <0,05 a <0,50 *#b <0,05 a <0,05 a <0,05 a 

GEHALOGENEEROE KOOLWATERSTOFFEN 

1,1-dichloorethaan <0,6 <0,6 <0,6 <06 <0,6 

1,2-dichloorethaan <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 

1,1-dichlooretheen <0,1 a <0,1 • <0,1 • <0,1 a <0,1 a 

cis-1 ,2-dichlooretheen <0,1 - <0,1 - <0.,1 - <0,1 - <0,1 --
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 -
som (cis,trans) 1,2- dichloor-

ethenen <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 --
som (cis,trans) 1,2- dichloor-

ethenen (0.7 factor) 0,14 a 0,14 a 0,14 a 0,14 a 0,14 • 
dichloormethaan <0,2 a 0,37 * <0,2 a <0,2 a <0,2 a 

1,1-dichloorpropaan <0,3 - <0,3 - <0,3 -- <0,3 -- <0,3 -
1 ,2-dichloorpropaan <0,3 - <0,3 -- <0,3 - <0,3 - <0,3 -
1,3-dichloorpropaan <0,3 -- <0,3 - <0,3 -- <0,3 - <0,3 --
som dichloorpropanen <0,9 -- <0,9 -- <0,9 - <0,9 - <0,9 --
som dichloorpropanen (0.7 

factor) 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a <0,1 • <0,1 • <0,1 a 

tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a <01 a <0,1 a <0,1 a 

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

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

trichlooretheen <0,6 <06 <0,6 <0,6 <0,6 

chloroform <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 

vinylchloride <0,1 a <0,1 a <0,1 a <0,1 a <0,1 • 
bromoform <0,2 <0,2 <0~,2 <0,2 <0,2 

MINERALE OLiE 
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Bijlage 5: Getoetste analyseresultaten (Vervolg 13) 

fractie C1 0 - C12 <25 -- <25 - <25 - <25 -- <25 -
fractie C12 - C22 <25 .. " .. <25 - <25 - <25 -- <25 --
fractie C22 - C30 <25 -- <25 - <25 - <25 -- <25 -
fractie C30 - C40 <25 -- <25 - <25 - <25 -- <25 --
totaal olie C10 - C40 <100 ' <100 a <100 • <100 a <100 a 

Monstarcade en mons/erlraject: 
1 11393664-006 06-06-1 06 (120-220) 
2 11393664-007 0707 (120-220) 
3 11393664-008 08-08-1 08 (120-220) 
4 11393664-009 09-03-1 09L120-220J 
5 11393664-010 10-1010 (100-200) 

.. 
De resultaten zljn getoetst aan de toetsmgswaarden zoals vermeld In de c/fcu/alre bodemsanenng 2006 (Staatcourant 
10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, rectificatie uit Staatscourant 15juli 2008, nr 134)}. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als voigt geclassificeerd: 

* het gehalte is groter dan de streefwaarde en k/einer dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 

** 

*** 

# 

interventiewaarde 

het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde 

het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

geen toetsingswaarde voor opgesteld 

niet geanalyseerd 

verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecerlificaat 

gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar weI klei

ner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te 

zijn. 

gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefvvaarde voor opgesteld), en groter dan 

de AS3000 rapportagegrens-eis. 

311360, revisie 01 

( 

r 
r 

r 
r 
r 

[ 

I 
[ 

[ 

r 
( 

r 
r 

L 

I 



1 

" 

J 

.J 

J 

J 

Bij/age 5: Getoetste a~a/yseresu/taten (Vervo/g 14) 

Vervolg tabel 5.2: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in JI9II, tenzij anders 
aangegeven) 

Monstercode 11-11-11 12-12-12 13-13-1 3 14-14-14 15-15-1 5 

METALEN 

barium 70 * 50 80 * 110 • 75 • 
cadmium <0,8 a <0,8 a <0,8 • <0,8 • <0,8 • 
kobalt <5 15 <5 <5 13 

koper <15 <15 <15 <15 <15 

kwlk <0,05 <0 OS <0,05 <0,05 <0,05 

load <15 <15 <15 <15 <15 

molybdeen <3,6 <3,6 <3,6 <3,6 <3,6 

nikke/ <15 16 • <15 <15 <15 

zink <60 95 • <60 <60 <60 

IvLUCHTIGE AROMATEN 

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

tolueen <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

ethylbenzeen <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

o-xyleen <01 -- <0,1 -- <0,1 - <0,1 - <0,1 -
Ip- en m-xyleen <0,2 -- <0,2 -- <0,2 - <0,2 - <0,2 --
xylenen <0,3 -- <03 - <0,3 -- <0,3 - <0,3 -
xylenen (0.7 factor) 021 a 0,21 a 0,21 • 0,21 8 0,21 a 

styreen <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

nafta/een <0,05 • <0,05 a 0,08 · <0,20 *#b <0,05 a 

GEHALOGENEEROE KOOLWATERSTOFFEN 

1,1-dichloorethaan <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 

1,2-dichloorethaan <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 

1,1-dichlooretheen <0,1 • <0,1 a <0,1 • <0,1 a <0,1 • 
cls-1 ,2-dlchlooretheen <0,1 - <0,1 .- <0,1 '- <0,1 - <0,1 --
trans-1 ,2-dichlooretheen <0,1 - <0,1 .- <0,1 - <0,1 .- <0,1 -
som (cis,trans) 1,2- dich/oor-

ethenen <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 .-
sam (cis, trans) 1,2- dichloor-

ethenen (0.7 factor) 0,14 • 0,14 • 0,14 • 0,14 a 0,14 • 
dichloormethaan <0,2 • <0,2 a <0,2 a <02 a <0,2 • 
1,1-dlchlootpropaan <0,3 -- <0,3 - <0,3 - <0,3 - <0,3 -
1,2-dich/oorpropaan <0,3 -- <0,3 - <0,3 - <0,3 -- <0,3 -
1,3-dichloorpropaan <0,3 - <0,3 .- <0,3 -- <0,3 - <0,3 -
som dichloorpropanen <0,9 -- <0,9 - <0,9 - <0,9 - <0,9 -
sam dichloorpropanen (0.7 

factor) 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

tetrachlooretheen <0,1 • <0,1 • <0,1 • <0,1 • <0,1 • 
tetrach/oormethaan <0,1 a <0,1 • <0,1 • <0,1 a <0,1 • 
1,1,1-trichloorethaan <0,1 8 <0,1 • <0,1 • <0,1 a <0,1 a 

1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0,1 • <0,1 • <0,1 • <0,1 a 

trichlooretheen <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 

chloroform <0,6 <0,6 <0,6 <06 <06 

vinylchloride <0,1 • <0,1 • <0,1 • <0,1 a <01 a 

bromoform <0,2 <02 <0,2 <0,2 <0,2 
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Bijlage 5: Getoetste analyseresultaten (Vervolg 15) 

MINERALE OLiE 

fractie C1 0 - C12 <25 - <25 -- <25 -- <25 - <25 --
fractie C12 - C22 <25 - <25 -- <25 -- <25 - <25 -
fractie C22 - C30 <25 - <25 -- <25 -- <25 -- <25 -
fractie C30 - C40 <25 - <25 - <25 -- <25 - <25 -
totaal olie C10 - C40 <100 a <100 • <100 a <100 • <100 • 

Monstercode en mons/erlraject: 
1 11393664-011 11-11-111 (120-220) 
2 11393664-012 12-12-112 (120-220) 
3 11393664-013 13-13-113 (120-220) 
4 11393664-014 14-14-114 (120c220) 
s 11393664-015 15-15-1 15 (100-200) 

De (esullaten zijn -getoe/st aan de toetsmgswaarden zoals vermeld m de clreulalre bodemsanenng 2006 (Staatcourant 
10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, rectiticatie uit Staatscourant 15ju!i 2008, nr 134)}. 
De gehallen die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als voIgt geclassificeerd: 

* het geha/te is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 

** 

*** 

# 

interventiewaarde 

het geha/te is groter dan het gemiddelde van de street- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde 

het geha/te is groter dan de interventiewaarde 

geen toetsingswaarde voor opgesteld 

niet geanalyseerd 

verhoogde rapporiagegrens, voor meer informatie zie analyseceriificaat 

gecorrigeerd geha/te is groter dan de streefwaarde (ot geen streefwaarde voor opgesteld), maar weI klei

ner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te 

zijn. 

gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (ot geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan 

de AS3000 rapportagegrens-eis. 
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8ijJage 5: Getoetste anaJyseresultaten (VervoJg 16) 

Tabet 5.3: Anatyseresuttaten waterbodemmonsters (gehatten in pg/l, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode S1 1 S22 S33 S44 

Bodemtype 1) 1 2 3 4 

droge stof(gew.-%) 37,2 - 353 -- 30,6 - 30,3 --
gewlcht artefacten(g) 0 - 0 -- 0 - 0 --
aard van de artefacten(g) Geen - Geen - Geen - Geen --

organische stof (gloeiverlies)(% 

vd OS) 8,3 - 7,5 - 8,4 - 11,1 -
"'"' , J gloelrest(% vd OS) 90,0 -- 90,4 - 89.7 - 86,9 -

KORRELGROOTTEVEROELING 

min. delen <2um(% vd OS) 25 .- 31 _. 26 - 29 -'I 
METALEN 

barium <40 <40 45 48 

cadmium 0,4 0,5 0,5 05 

kobalt 12 14 13 15 

koper 10 11 10 10 

kwik <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

load 24 24 2? 28 

molybdeen <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 

nikkel 29 35 31 36 

zlnk 98 110 110 120 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen <0,02 - <0,02 .- <0,02 -- <0,02 -
fenantreen 0,04 -- 0.02 -- 0,03 - 0,04 -
antraceen <0,02 - <0,02 -- <0,02 - <0,02 -
fluoranteen 0,15 -- 0,06 -- 0,06 - 0,12 -
benzo(a)antraceen 0,05 -- 0,03 - 0,03 -- 0,05 --
chrvseen 0,05 -- 0,02 - 0,02 -- 0,04 --
benzo(k)fluoranteen 0,03 -- <002 - <0,02 _. 0,04 .. 
benzo(a)pyreen 0,04 

_. 
<0,02 - 0,02 .- 0,04 .-

benzo(ghl)peryleen 0,03 -. 0,02 - 0,02 -- 0,04 -
indenoO ,2 3-cd)pyreen 0,03 - 0,02 - 0,02 -- 0,04 -
pak-totaal (10 van VROM) 0,4 - <0,2 -- 0,2 -- 0,4 -
pak-totaal (10 van VROM) (O.? 

factor) 0,46 0,23 0,25 0,44 , 
CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen(~gJkgds) <1 <1 <1 <1 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28{~g/kgds) <2 a <2 • <2 a <2 

PCB 52(~g/kgds) <2 <2 <2 <2 

PCB 101 (Vg/kgds) <2 a <2 a <2 • <2 

PCB 118(~g/kgds) <2 <2 <2 <2 

PCB 138(J.lglkgds) <2 <2 <2 <2 

PCB 153{~gJkgds) <2 <2 <2 <2 
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PCB 180iIJgJkgds) <2 <2 

sam PCB (7)(lJg/kgds) <7 <7 

sam PCB (7) (0.7 fac-
!or)(jJg/kgds) 9,8 9,8 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

o,p-DDT(1J9/kgds) 1,6 - <1 

p,p-DDT(lJg/kgds) <1 - <1 

som DDT(1J9/kgctsl. <2 - <2 

sam DDT (0.7 factor)(jJ9Ikgds) 2,3 - 1,4 

o,p-DDD(1J9Ikgds) 2,4 - <1 

Ip,p-DDD(lJg/kgds) 2,9 - <1 

sam DDD(lJgJkgds) 5,3 - <2 

sam DDD (0.7 factor)(1J9/kgds) 53 -- 1,4 

o,p-DDE(lJg/kgds) 3,2 - <1 

p,p-DDE(lJg/kgds) 4,4 - <1 

sam DDE(1J9/kgds) 7.6 -- <2 

som DDE (0.7 factor)(1J9/kgds) 7.6 -- 1,4 

sam DDT,DDE,DDD(lJgJkgds) 14 -- <6 

sam DDT,DDE,DDD (0.7 fac-

tor)(1J9/kgds) 15 4.2 

aldrin(lJg/kgds) <1 a <1 

dieldrin(lJg/kgds) 3.2 <1 

endrin(lJg/kgds) 3,3 * <1 

som al-
drin/dieldrin/endrin(lJgJkgds) 6,4 - <3 

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(lJg/kgds) 7,1 2,1 

isodrin(lJglkgds) <1 <1 

som aldrin/dieldrin (0.7 fac-
tor)(lJg/kgds) 3,9 - 1,4 

som aldrin/dieldrin(lJg/kgds) 3,2 - <2 

telodrin(lJg/kgds) 2,5 * <1 

tot. 5 drins (0.7 factor)(jJg/kgds 10 -- 3,5 

tot. 5 drins{lJglkgds) 8,9 - <5 

alfa-HCH{lJg/kads) <1 <1 

beta-HCH(llg/kgds) 2,5 * <1 

gamma-HCH(lJgJkgds) <1 <1 

delta-HCH(lJg/kgds) <1 -- <1 

~om a-b-c-d HCH(jJg/kgds) <3 - <3 

som a-b-c-d HCH (0.7 fac-

lor)(lJg/kgds) 4,6 2.8 

heptachloor(jJg/kgds) 1,8 * <1,3 

cis-

heptachloorepoxide(jJg/kgds) <1 - <1 

trans-
heptachioorepoxide(ug/kgds) <1 - <1 

som heptachloorepoxi-

de(lJg/kgds) <2 - <2 

som heptachloorepoxide (0.7 

factor)(lJg/kgds) 1,4 1,4 

alfa-endosulfan(lJg/kgds) 3,0 * 1.2 

trans-chloordaan(1J9/kgds) 3,6 - <1 

o,;j~-o,;iljuuIUCli:UI(l-lyiKyU::;j j 2.7 j - j ... j 

som chloordaan(lJg/kgds) 6,3 * <2 

BijJage 5: Getoetste anaJyseresultaten (Ve/VoJg 17) 

<2 <2 

<7 <7 

9,8 9,8 

-- <1 -- <1 --
-- <1 - <1 --
-- <7 -- <2 -
- 1,4 - 1,4 -
- <1 - <1 --
- <1 - <1 --
- <2 -- <2 --
- 1,4 -- 1,4 --
- <1 - <1 -
- <1 - <1 -
- <2 - <2 --
- 1,4 -- 1,4 --
- <6 -- <6 --

4,2 4,2 
• <1 a <1 

<1 <1 

<1 <1 

- <3 - <3 --

2.1 2.1 

<1 <1 

- 1.4 -- 1.4 --
- <2 - <2 -
• <1 a <1 • 
- 3,5 - 3,5 --
- <5 - <5 --

<1 <1 

<1 <1 

<1 <1 

-- <1 -- <1 --
- <3 - <3 --

2.8 2,8 
#a <1,5 #a <1,8 #a 

- <1 - <1 -

- <1 - <1 -

- <2 - <2 -

1,4 1,4 

* <1 1,2 * 
- <1 -- <1 .-
- i ... j 1 -I",j --

<2 <2 
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Bij/age 5: Getoetste ana/yseresu/taten (Vervo/g 18) 

som chloordaan (0.7 fac-

tor)(l-/g/kgds) 6,3 .b 1,4 1.4 1.4 

MINERALE CLIE 

fractie C1 0 - C12 <5 -- <5 - <5 - <5 -
fractie C12 - C22 <5 - <5 - <5 -- <5 -
fractie C22 - C3D <5 - <5 - <5 - <5 --
fractie C3D - C4D <5 - <5 - <5 - <5 --
totaal olie C10 - C40 <20 <20 <20 <20 

ons erco e en mons e rBJ8C: M d 
f 11391387·001 S1 MM1 (60-70) 
2 11391387-002 S2 MM2 (50-80) 
3 11391387-003 S3 MM3 (45-85) 
4 11391387-004 S4 MM4 (30-60) 

.. 
De resultaten z/jn voor de interventlewaarde getoets! 8an de toetsmgswaarden zoa/s vermeld In de circu/eire weterbo
dems (St8atcourent 18 december 2007, Nr. 245) voor de achtargrondwaarde aan het Bes/uit BodemkwaJiteit, Staatcou
rant 20 december 2007, Nr. 247. Da gewijz/gde grenswaarden van een aanta/ OCB (per 30-07-2008) zijn ook doorge
voerd (www.Senternovem.nlj. 
De geha/ten die de betreffende ach!ergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn a/s voIgt geclassificeerd: 

••• 

# 

1) 

het geha/te is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemid-

delde van de achtergrond- en interventiewaarde 

het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en 

kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 

het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

geen toetsingswaarde voor opgesteld 

niet geanalyseerd 

verhoogda rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 

gecorrigeerd geha/te is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde 

voor opgesteld), maar wei kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag veron

dersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

gecorrigeerd geha/te is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde 

voor opgesteld), en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

Voorde toetsing zijn de waterbodem (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bo

demtypen: (als humus/futum niet is gemeten geldt een default waarde van futum = 25% 
en organische stof = 10%,) 

1 futum 25%; humus 8.3% 

2 futum 31%; humus 7.5% 

3 futum 26% ; humus 8.4% 
4 futum 29%; humus 11.1% 
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Bijlage 6 

Toetsingskader bodemkwaliteit 
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Bij/age 6: Toetsingskader bodemkwaliteit 

Toetsingskader bodemkwaliteit landbodems 

Aigemene toelichting toetsingskader 
De Wet bodembescherming (Wbb) geeft regels voor de bescherming van de bodem en 
de aanpak van eventuele bodemverontreiniging door mid del van sanering. Op hoofd
lijnen is in de Wbb aangegeven wanneer sprake is van bodemverontreiniging en wan
neer deze zodanig is dat sanering met spoed nodig is. Tevens is in de Wbb aangegeven 
waar de saneringsdoelstelling aan moet voldoen. De concrete uitwerking hiervan is 
vastgelegd in circulaires, besluiten en regelingen op grond van de Wbb. 

De toetsingskaders en normen voor landbodemkwaliteit zijn opgenomen in het 8esluit 
bodemkwaliteit (VROM, Staatsblad 2007, nr. 469), de Regeling bodemkwaliteit (VROM, 
Staatscourant 2007, nr. 247 en 2008, nr. 122) en de Circulaire bodemsanering 2006, 
zoals gewijzigd op 1 oktober 2008 (VROM, Staatscourant 2008 nrs. 131, 134, 147 en 
186). Per 1 oktober is de Circulaire Streefwaarden en Interventiewaarden bodemsane
ring (VROM, 2000, Staatscourant nr. 39) vervallen. Hieronder is een Korte samenvatting 
van de normen en toetsingskaders gegeven. 

Voor het antwoord op de vraag of en in welke mate bodemverontreiniging aanwezig is, 
zijn normen opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2006, zoals gewijzigd op 
1 oktober 2008. Het toetsingskader hierin is vastgesteld voor grond en grondwater en 
geldt voor landbodems. V~~r de toetsing van de kwaliteit van waterbodems geldt de Cir
culaire sanering waterbodems (V&W, Staatscourant 2007, nr. 245) Hierop wordt in deze 
bijlage niet verder ingegaan. 

Voor de toepassing van grond en bagger op landbodems geldt vanaf 1 juli 2008 het 
toetsingskader op basis van het 8esluit bodemkwaliteit. !n de bijbehorende Regeling 
bodemkwaliteit zijn normen opgenomen waaraan de kwaliteit van toe te passen grond of 
bagger of de kwaliteit van de ontvangende bodem kan worden getoet51. 

Met de genoemde regelgevillg zijn per 1 oktober 2008 de Streefwaarden voor grond 
vervangen door de Achtergrondwaarden. De 80demgebruikswaarden (8GW's) voor 
grand zijn als norm vervallen. De kwaliteitseisen voor de op te leveren bodem, aanvul
grond en leeflagen bij bodemsaneringen moeten aansluiten bij de kwaliteitseisen die ter 
plekke gelden op basis van het 8esluit en de Regeling bodemkwaliteit. 

Overzicht toetsingswaarden 
In de Circulaire bodemsanering 2006, zoals gjlwijzigd op 1 oktober 2008 en de Regeling 
bodemkwaliteit worden de volgende toetsin~,llvaarden onderscheiden: 

De Streefwaarde grondwater 
De Streefwaarde grondwater geeft aan wat het ijkpunt is voar de milieukwaliteit op de 
lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico's voor het ecosysteem. 
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aij/age 6: Toetsingskader bodemkwa/iteit (Vervo/g 1) 

De Achtergrondwaarde voor grand 
De Achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van gehalten aan stoffen zoals die 
voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door 
lokale verontreinigingsbronnen. Grond die voldoet aan de Achtergrondwaarde is duurzaam ge
schikt voor elk bodemgebruik. 
Voor asbest is geen Achtergrondwaarde vastgesteld omdat de Interventiewaarde reeds op het 
niveau van Verwaarloosbaar Risico ligt. 
De Streefwaarde voor grond Is komen te vervallen. De functie van de Streefwaarde voor grond 
in het toetsingskader is overgenomen door de Achtergrondwaarde, 

De Interventiewaarde bodemsanering vaar grand en grandwater 
Geeft het milieukwaliteitsniveau aan waarboven ernstige vermindering optreedt van de functio
nele eigenschappen van de bodem. 

De Interventiewaarden voor landbodems zijn gebaseerd op een uitgebreide RIVM-studie naar 
zowel humaantoxicologische als ecotoxicologische effecten van bodemverontreinigende stof
fen. De humaantoxicologische ernstige bodemverontreinigingsconcentratie (Serious Risk Con
centration = SRC humaan) is het gehalte in de bodem waarbij overschrijding van het zogenaamde 
Maximaal Toelaatbare Risiconiveau voor de mens (MTR humaan) kan plaatsvinden. Voor de aflei
ding van de SRC Ilumaan is uitgegaan van de situatie 'wonen met tuin' met een 'standaard' ge:
dragspatroon, waarbij de meest relevante blootstellingsroutes zijn opgenomen. De SRC eco is 
het gehalte in de bodem waarboven 50% van de (potentieel) aanwezige soorten en processen 
negatieve effecten kunnen ondervinden (HC50). De laagste van deze twee gehalten is in princi
pe als Interventiewaarde vastgesteld. 
De Interventiewaarden voor landbodems zijn derhalve gekoppeld aan de potentiele risico's van 
een bodemverontreiniging. 
Voor waterbodems gelden aparte Interventiewaarden waterbodem. 

Het gemiddelde van de Achtergrondwaarde en de Interventiewaarde voor grond en het 
gemiddelde van de Streef- en Interventiewaarde grondwater (= Tussenwaarde) 
Deze waarde geeft de milieukwaliteit aan, waarbij er sprake is vC1n verhoogde, maar in het al
gemeen n!et PQt6nt:e~ 1 onaal1vaardbare, risico's voor mens en milieu. Het betreft een reken
kundig gemiddelde van de Achtergrondwaarde en Interventiewaarde voor grond en de Streef
en Interventiewaarde voor grondwater, dat niet rechtstreeks aan een specifiek risiconiveau is 
gekoppeld. Overschrijding van deze waarde heeft slechts een indicatieve functie, namelijk het 
aangeven van de noodzaak om een nader onderzoek naar de kwaliteit van de bodem ult te voe
ren. 

Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
In de Circulaire bodemsanering wordt een overzicht gegeven van aile thans vastgestelde 
Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging. Deze Indi9tieve niveaus voor ernstige 
verontreiniging zijn vastgesteld voor stoffen waarvoor geen '\"q '!et- en analysevoorschriften, dan 
wei onvoldoende toxicologische gegevens beschikbaar zijn, om een Interventiewaarde vast te 
kunnen stellen. 

Toetsingswaarden toepass;ng grond en bagger: Achtergrondwaarden en Maximale 
Waarden 
In het Bes(uit bodemkwaliteit en bijbehorende Regeling bodemkwaliteit is gekozen voor een 
'altijd-' en een 'nooit-grens'. De 'altijd-grens' zUn de Achtergrondwaarden. Deze zijn vastgesteld 
op basis v~n de gehalten aan staffen zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en land
bauwgronden in Nederland die niet zijn belast door tokale verontreinigingsbronnen. Partijen 
grond en baggerspecie die voldoen aan de Achtergrondwaarden zijn altijd vrij toepasbaar (voor 
wat betreft de chemische kwaliteit). Het Besluit stelt hieraan geen aanvullende toepassings
voorwaarden. 

De 'nooit-grens' wordt bepaald met behulp van het Saneringscriterium. Dit is geen vaste norm, 
maar een methodiek om te bepaien of er iO\,;aliesp8clficK SPiCik:::: :~ '.'3:'1 een 0n3~tW8~rrlh;:)ar 
risico en of met spoed moet worden gesaneerd (op grond van de Wet bodembescherming). 
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Bij/age 6: Toetsingskader bodemkwaliteit (Vervo/g 3) 

Grand en baggerspecie die is verontreinigd boven de grens van het onaanvaardbaar risico mo
gen niet worden toegepast in de betreffende locatiespecifieke situatie. 

Tussen de 'a/tijd-' en 'nooit-grens' liggen de Maximale Waarden die zijn gekoppeld aan een bo
demfunctie. Deze waarden geven de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bo
dem blijvend geschikt te houden voor de functie die de bodem heeft. In het generieke toetsings
kader van het Bes/uit bodemkwaliteit zijn voor landbodems Generieke Maximale Waarden vast
geste/d als grenzen voor de kwaliteit die hoort bij de functie van de bodem (de Maximale Waar
de Wonen en de Maximale Waarde Industrie). Overigens betekent een overschrijding van een 
Maximale Waarde niet dat de locatie niet geschikt zou zijn voor het huidige of beoogde gebruik. 
In het gebiedsspecifieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit kan de lokale bodembe
heerder (de gemeente) per dee/gebied en per stof zelf Loka/e Maximale Waarden kiezen (tus
sen de 'altijd-' en 'nooit-grens'), waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke verontreini
gingsituatie en het daadwerkelijke gebruik van de bodem. Zo kan gebiedsgericht het gewenste 
beschermingsniveau nader worden gespecificeerd en kan worden gestuurd in de toepassings
mogelijkheden voor grond en baggerspecie. 

Toetsingswaarden asbest 
Voor as best in grand geldt aileen een interventiewaarde c.q . restconcentratienorm. Deze norm 
is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. as best (gewogen). De Interventiewaarde voor as best is geba
seerd op het verwaarloosbaar risiconiveau (VR). Grond met een gehalte aan asbest (gewogen) 
lager dan de Interventiewaarde mag hierdoor als niet verontreinigd worden aangemerkt. Het 
gewogen gehalte aan asbest wordt berekend door het gehalte aan serpentijn as best te ver
meerderen met tienmaal het gehalte aan amfibool asbest. 

Onderstaande figuren geven een overzicht van de verbanden tussen risico's, bodemfunctie, 
bodemnormen en concentraties verantreinigende stoffen in de bodem. Deze figuren komen uit 
het rapport 'Ken uw (water)bodemkwaliteit, de risico's inzichtelijk' (SenterNovem, september 
2007) . Dit rapport is geschreven door Grontmij in opdracht van SenterNovem/Bodem+ en RWS. 
Hierin vindt u een uitgebreid overzicht van aile (water)bodemnormen en hun onderbouwing. 

Figuur: re/aties tussen geschiktheid van de bodem voor de functie, bijbehorende bescher
mingsirisiconiveaus-en bijbehorende bodemnormen 

Het beschermingsniveau 
van de generieke 
Maximale Waarden 

Achtergrondwaarden 

Blijvend geschikt voor 
elke bodemfunctie 

Geen risico's ~eenJi~ico'~ blj ~e 
betreffef1~ fu~\fti~s 

t 
Het bescherrningsniveau 
van de Lokale Maximale 
Waarden 

Het risiconiveau van 
het Saneringscriterium 
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Bij/age 6: Toetsingskader bodemkwa/ileit (Vervo/g 4) 

Figuur: relatie tussen bodemconcentraties en bodemnormen 

'schone' 
bodem 

hoogte rorm afhankelijk van de bodemfurctie en het beschermingsniveau 

hoogte norm afhankelijk van de bodemfunctie 

Bodemtypecorrectie 
Aangezien het natuurlijk voorkomen van stoffen varieert per bodemtype en mogelijke effecten 
van stoffen afhankelijk zijn van de mate van beschikbaarheid van een stof zijn zowel de Achter
grandwaarden als de Interventiewaarden in grand afhankelijk gesteld van het lutum- en organi
sche stofgehalte in de onderzochte bodem. De Interventiewaarden voor grondwater zijn afge
leid van de Interventiewaarden voor grond, maar zijn onafhankelijk van het bodemtype. Er is 
geen bodemtypecorrectie van toepassing op de interventiewaarde van as best. 

Geval van ernstige verontreiniging 
Er is sprake van een geval van ernstige verontreini~ing indien voor ten minste een stof de ge
middelde gemeten concentratie van minimaal 25 m bodemvolume in het geval van grondver
ontreiniging, of 100 m3 porienverzadigd bodemvolume in het geval van een grondwaterveront
reiniging, hager is dan de Interventiewaarde voor landbodems. 

Toelichting milieuhygienisch Saneringscriterium 
Indien sprake is van een geval van ernstige verontreiniging dat voor 1987 is ontstaan, dient te 
worden bepaald of de sanering al dan niet spoedig dient te worden uitgevoerd. Voor landbo
dems dient hiervoor de systematiek van het milieuhygienisch Saneringscriterium te worden ge
volgd. Deze systematiek is beschreven in de Circulaire bodemsanering 2006, zoals gewijzigd 
op 1 oktober 2008 en bestaat uit drie stappen. Stap 1 is het vaststellen van het geval van ern
stige verontreiniging, de stappen 2 en 3 bestaan uit de bepaling van de risico's bij het huidig of 
toekomstig gebruik. Hierbij is stap 2 een standaard risicobeoordeling die altijd dient te worden 
uitgevoerd en is stap 3 een locatiespecifieke risicobeoordeling die facultatief is. Stap 3 kan wor
den uitgevoerd als er in stap 2 is bepaald dat er sprake is van onaanvaardbare risico's maar de 
standaard risicobeoordeling sluit niet voldoende aan bij de huidige of toekomstige situatie op de 
locatie. Stap 3 kan ook worden uitgevoerd als men met specifieke technieken het risico beter wil 
bepalen. Ais stap 3 is uitgevoerd, is het resultaat van stap 3 bepalend voor de beslissing om
trAnt rip. ~nnp.rl \/::In ril'> ~::Inl'>rinn 

• - -. - - - - - - - - - - - , - _ • • - -.0;,; -
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Bij/age 6: Toetsingskader bodemkwaliteit 

8ij een risicobeoordeling wordt onderscheid gemaakt in risico's voor de mens, risico's voor het 
ecosysteem en risico's van verspreiding van de verontreiniging. In bijlage 2 van de Circulaire 
bodemsanering is de methode weergegeven waarmee de risico's kunnen worden bepaald. Ter 
ondersteuning is het computermodel Sanscrit door het Van Haliinstituut ontwikkeld. 

In principe dient de sanering van een geval van ernstige verontreiniging spoedig te worden uit
gevoerd tenzij is aangetoond dat er in de huidige of toekomstige situatie geen sprake is van 
onaanvaardbare risico's. Er moet dan aan aile drie de hieronder beschreven criteria worden 
voldaan: 
risico's voor de mens 
• het MTR humaan wordt ten gevolge van deze verontreiniging in de locatiespecifieke situatie 

niet overschreden; 
• mensen ondervinden geen aantoonbare hinder (bv huidirritatie en stank) van de bodemver

ontreiniging. Oit geldt aileen voor de huidige situatie; 
risico's voor het ecosysteem 
• de Toxische Oruk (TO) over een bepaald oppervlakte (afhankelijk van het gebruik van de 

locatie) is niet hoger dan 0,2 of er is op basis van ecologische meetmethoden aangetoond 
dat er geen sprake is van anaanvaardbare risico's voar het ecasysteem; 

risico's voor verspreiding 
• er is geen kwetsbaar object binnen een straal van 100 m van de Interventiewaardecontour in 

het grondwater; 
• er is geen sprake van een drijflaag van waaruit verspreiding plaatsvindt; 
• er is geen sprake van een zaklaag van waaruit verspreiding plaatsvindt; 
• het totale bodemvolume waarbinnen het grondwater is verantreinigd met een of meer stoffen 

in gehalten boven de Interventiewaarden is niet grater dan 6.000 m3 of als het wei groter is 
dan 6.000 m3 dient de Jaarlijkse verspreiding van de verontreiniging met een of meer stoffen 
boven de interventiewaarde in het grondwater binnen een kleiner bodemvolume dan 
1.000 m3 plaats te vinden. 

Toelichting saneringstijdstip 
Een geval van ernstige verontreiniging waarbij sprake is van onaanvaardbare risico's dient 
spaedig te worden gesaneerd. Oit houdt in dat de onaanvaardbare risico's zo snel mogelijk die
nen te woraen weggenbmen. Ais indicatie voar de termijn waarop de (deel)sanering dient aan 
te vangen geldt als richtlijn : binnen 4 jaar na het afgeven van de beschikking ernst en spoed. 

Zorgplicht 
Los van het toetsingkader is in 1987, bij de inwerkingtreding van de Wet bodembescherming, 
het zorgplichtartikel van kracht geworden. ledereen die vanaf 1987 handelingen verricht die de 
bodem (verder) verontreinigen, is verplicht direct saneringsmaatregelen te treffen, zodat de ou
de situatie wordt hersteld. 

Toetsingswaarden voor de onderzoekslocatie 
Oe toetsingswaarden die voor de onderzoekslocatie van toepassing zijn (dus gecorrigeerd op 
basis van het lutum- en organische stofgehalte), zijn opgenomen in de navolgende tabellen. 

311360, revisie D1 
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Bij/age 6: Toetsingskader bodemkwa/iteit 

Tabel 6.1: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mglkgds, 
t .. d enz/L an ers aangegeven 

Iroetsingswaarden 1) lAw 1/2(AW+1) I AS3000 eis 

1 METALEN 

barium 141 412 683 141 

cadmium 0,73 8,2 16 0,73 

kobalt 11 77 143 11 

koper 42 120 198 42 

kwik 0,15 18 35 0,15 

lood 51 299 546 51 

molybdeen 1,5 96 190 1,5 

nikkel 27 52 77 27 

zink 132 405 678 132 

POL YCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

pak-totaal (10 van VROM) 3,1 43 82 3,1 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 31 43 82 2,2 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

som PCB (7)(lJg/kgds) 41 1046 2050 144 

som PCB (7) (0.7 fac---, 
I 

tor)(lJg/kgds) 41 1046 2050 100 
- 1 

.J 
MINERALE OLiE 

totaal olie C1 0- C40 389 5320 10250 389 

1) ~w achtergrondwaarde 

112(AW+I) Igemiddelde van de achtergrond- en inteNentiewaarde 

/ 'nterventiewaarde 

iAS3000 /aboratoriumana/yses voor grond-, waterbodem- en grondwa-

teronderzoek; grondprotocol/en 3010 tim 3090 versie 4,25juni 

2008. 

De achtergrond- en inteNentiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsa-

menstelling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het vo/gende 

bodem type: 

1 /utum 17%; humus 20.5% 

311360, revisie 01 



Bij/age 6: Toetsingskader bodemkwaliteil 

Tabel 6.2: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehaiten in mglkgds, 
tenzi} anders aangegeven 

IT oetsingswaarden 1) ~w 1/2(AW+I) I ~S3000 els 

METALEN 

barium 282 824 1365 282 

cadmium 0.63 7,1 14 0,63 

kobalt 22 150 279 22 

koper 48 137 227 48 

kwik 0,17 21 41 0,17 

lood 57 330 603 57 

molybdeen 1.5 96 190 1,5 

nikkel 50 96 143 50 

zink 180 553 926 180 

POL YCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 1,5 21 40 1,0 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

som PCB (7)(~g/kgds) 13 342 670 47 

sam PCB (7) (0.7 fac-

lotl{gg/kgdsl 13 342 1§70 33 

MINERALE OUE 

totaal olie C10 - C40 127 1739 3350 127 

1) ~W achterg[ondWaarde 

112(AW+I) !gemldde/de van de achlergrond- en inteIVentiewaarde 

/ fn tervenliewaarde 

iAS3000 iaboratoriumanaiyses voor grond-, waterbodem- en grondwa-

teronderzoek; grondprotoco/len 3010 tim 3090 versie 4,2Sjuni 

2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhanke/ijk van de bodemsa-

mens/elling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het vo/gende 

bodem type: 

2 Mum 40%; humus 6.7% 

311360, revisie Dl 
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Bijlage 6: Toetsingskader bodemkwaliteit 

Tabel 6.3: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mglkgds, 
tenzlj anders aangegeven 

lToetsingswaarden 1) ~w 1 12 (AW+ I) I AS3000 eis 

METALEN 

barium 294 859 1425 294 

cadmium 0,62 7,0 13 0,62 

kobalt 23 157 290 23 

koper 48 139 230 48 

kwik 0,17 21 42 0,17 

lood 57 333 608 57 

molybdeen 1,5 96 190 1,5 

hikkel 52 100 149 52 

zink 184 566 948 184 

POL YCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

~ak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 1,5 21 40 1,0 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

som PCB (7)(119/kgds) 11 280 550 38 

som PCB (7) (0.7 fac-

tor)(lJg/k~ds) 11 280 550 27 
,--, 

J 
MINERALE OLiE 

totaal olie C10 - C40 105 1427 2750 105 

I) lAw achtergrondwaarde 

112(AW+I) IqemlddeJde van de 8chtergrond- en fnterventiewaarde 

J interventiewaarde 

iAS3000 aboratoriumanalyses voor grand-, waterbodem- en grondwa-

J teronderzoek; grandprotocoflen 3010 tim 3090 versie 4,25 juni 

2008 . 

.J 

Da achtergrand- en interventiewaarden zijn afhanke/ijk van de bodemsa-

imenste/ling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 

3 futum 42%; humus 5. 5% 

311360, revisie 01 



Bij/age 6: Toelsingskader bodemkwalileil 

Tabel 6.4: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-foetsingskader). Het betreft gehalten In mglkgds, 
tenzlJ anders aangegeven 

[oetslngswaarden 1) V>.w 1/2(AW+I) I V>.S3000 eis 

METALEN 

barium 178 519 861 178 

cadmium 0,86 9,8 19 0,86 

kobalt 14 96 178 14 

koper 50 144 238 50 

kwik 0.16 19 39 0.16 

lood 59 342 624 59 

molybdeen 1,5 96 190 1,5 

nikkel 33 64 94 33 

zink 160 490 821 160 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

Ipak-totaal (10 van VROM) 4,1 56 108 4.1 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 4.1 56 108 2,8 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

som PCB (7)(~g/kgds) 54 1382 2710 190 

som PCB (7) (0.7 fac-

tor)(~g/kgds) 54 1382 2710 133 

M1NERALE OLiE 

totaal olie C10 - C40 515 7032 13550 515 

1) lAw achtergrondw8arde 

112(AW+/J gemidde/de van de achtergrond- en interventiewaarde 

/ nterventiewaarda 

iAS3000 /aboraloriumana/yses voor grond-, waterbodem- en grondwa-

teronderzoek; grondprotocol/en 3010 tim 3090 versie 4,25juni 

2008. 

De achlergrond- en interventiewaarden zijn afhanke/ijk van de bodemsa-

menstelling, 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het vo/gende 

bodem type: 

4 /utum 23%; humus 27.1% 

311360, revisie 01 

[ 

r 
r 
( 

r 
r 
r 
r 
[ 

r 
r 
[ 

[ 

t 
r 
r 
r 
[ 

r 
r 
r 

[ 

[ 

( 

r 
f 



. , 
i 

:J 

o 
[ ; 

oJ 

Bij/age 6: Toetsingskader bodemkwaliteit 

Tabel 6.5: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, 
tenzij anders aangegeven 

Toetsingswaarden 1) lAw 1/2(AW+1) I lAS3000 eis 

METALEN 

barium 239 698 1157 239 

cadmium 0,53 6,0 12 053 

kobalt 19 128 237 19 

koper 41 117 194 41 

kwik 0,16 19 38 0,16 

lood 51 294 537 51 

molybdeen 1,5 96 190 1,5 

nlkkel 43 83 123 43 

zink 154 472 791 154 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

pak-totaal (10 van VROM) 1 5 21 40 1,5 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 1,5 21 40 1,0 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

som PCB (7)(J,Ig/kgds) 6,4 163 320 22 

som PCB (7) (0.7 fac-

!or)(J,Ig/kgds) 6,4 163 320 16 

MINERALE OLiE 

lolaal olie C10 - C40 61 830 1600 61 

1) ~w achtergrondwaarde 

1/2(AW+/) gemiddeJde van de achtergrond- en interventiewaarde 

/ interventiewaarde 

AS3000 laboratoriumana/yses voor grond-, waterbodem- en grondwa-

teronderzoek; grondprotocol/en 3010 tim 3090 versie 4,25juni 

2008. 

De achtergrond- en Interventiewaarden zijn afhankeJijk van de bodemsa-

menstelling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 

5 Jutum 33%; humus 3.2% 
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8ijlage 6: Toetsingskader bodemkwaliteit 

Tabe' 6.6: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mglkgds, 
tenzlj anders aangegeven 

iToetsinQswaarden 1) lAw 1/2(AW+1) I AS3000 eis 

METALEN 

barium 264 ina 1276 1264 

cadmium 0,54 6,1 12 0,54 

obal! 21 141 261 21 

koper 43 123 203 43 

kwlk 0,16 20 39 0,16 

lood 52 304 556 52 

molybdeen 1,5 96 190 1,5 

nikkel 47 91 134 47 

zink 164 505 845 164 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 

pak-!o!aal (10 van VROM) (0.7 

factor) 1,5 21 40 1,0 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

som PCB (7)(J,Jg/kgds) 4,4 112 220 15 

150m PCB (7) (0.7 fac-

tor)(J,Jg/kgds) 4,4 112 220 11 

MINERALE OLiE 

totaal olie C10 - C40 42 571 1100 42 

1) AW achtergrondwaarde-

1/2(AW+/J Igemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

/ interventiewaarde 

AS3000 /aboratoriumana/yses voor grond-, waterbodem- en grondwa-

leronderzoek; grondprotocol/en 3010 tim 3090 versie 4,25juni 

2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhanke/ijk van de bodemsa-

menstelling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het vo/gende 

bodem type: 

6 futum 37%; humus 2.2% 
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Bij/age 6: Toefsingskader bodemkwalileit 

Tabel 6.7: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mglkgds, 
tenziJ anders aangegeven 

Toetsin~swaarden 1) lAw 1/2(AW+J) I IAS3000 eis 

METALEN 

barium 202 591 979 202 

cadmium 0,50 5,6 11 0,50 

kobalt 16 109 202 16 

kqper 37 105 174 37 

kwik 0,15 18 35 0,15 

load 47 273 498 47 

molybdeen 1,5 96 190 1,5 

nikkel 37 71 106 37 

1 zink 135 ~16 696 135 

POLYCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 1,5 21 40 1,0 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

sam PCBj7)(UQ/kQds) 5,8 148 290 20 

r -~ som PCB (7) (0.7 fac-

!or)(IlQ/kgds) 5,8 148 290 14 

MINERALE OLIE 

totaal olie C10 - C40 55 753 1450 55 

II ~W Bchtergrondwaare/e 

112(AW+I) Igemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

I Interventiewaarde 

~S3000 aboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwa-

teronderzoek; grondprotocol/en 3010 tim 3090 versie 4,25juni 
2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsa-

menstelling. 

De genoemde toetsings waare/en zijn van toepassing op het vo/gende 
bodem type: 

7 futum 27%; humus 2.9% 

311360, revisie D1 



Bij/age 6: Toetsingskader bodemkwalileit 

rabe/6.8: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mglkgds, 
tenzij anders aangegeven 

Toetsinqswaarden 1) AW 1/2(AW+1) I fA.S3000 eis 

METALEN 

barium 215 627 1039 215 

cadmium 0,55 6,3 12 0,55 

kobalt 17 115 214 17 

koper 40 114 189 40 

kwik 0,15 18 37 0,15 

lood 50 289 528 50 

molybdeen 1,5 96 190 1,5 

nikkel 39 75 111 39 

zink 146 447 749 146 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

Ipak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 1,5 21 40 1,0 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

som PCB (7)(jJg/kgds) 11 291 570 40 

~om PCB (7) (0.7 fac-

tor)(jJg/kgds) 11 291 570 28 

MINERALE OUE 

totaal olie C1 0 - C40 108 1479 2850 108 

Ii ~W achterorondwaarde 

112(AW+/) !gemidde/de van de achtergrond- en inteNentiewaarde 

I inteNentiewaarde 

AS3000 /aboratoriumana/yses voor grond-, waterbodem- en grondwa-

teronderzoek; grondprotocollen 3010 tim 3090 versie 4,25juni 

2008. 

De achtergrond- en inteNentiewaarden zijn afhanke/ijk van de bodemsa-

menstelling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het vo/gende 

bodem type: 

8 futum 29%; humus 5.7% 
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Bij/age 6: Toetsingskader bodemkwalileil 

Tabel 6.9: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, 
tenzlj anders aangegeven 

Ioetsingswaarden 1) 'Aw 1/2(AW+1) I IAS3000 eis 

METALEN 

barium 270 788 1306 270 

cadmium 0,66 7,5 14 0,66 

kobalt 21 144 267 21 

koper 48 139 229 48 

kwik 0,17 21 41 0,17 

lood 57 332 607 57 

molybdeen 1,5 96 190 1 5 

nikkel 48 93 137 48 

~ink 178 547 916 178 

POL YCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 1,5 21 40 1,0 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

som PCB (7)(\Jg/kgds) 19 479 940 66 

f , som PCB (7) (0.7 fac-

lor)(\Jg/kgds) 19 479 940 46 

MINERALE OLiE 

totaal olie C10 - C40 179 2439 4700 179 

Ii ~W achtergrondwaarde 

1I2(AW+/) Igemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

I inlerventiewaarde 

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwa-

teronderzoek; grondprotoco/len 3010 tim 3090 versie 4,2Sjuni 

2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsa-

menstelfing. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het vo/gende 

bOdem type: 

9 futum 38%; humus 9.4% 
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Bij/age 6: Toetsingskader bodemkwaliteit 

TabeI6.10: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mglkgds, 
tenzij anders aangegeven 

[oetsingswaarden 1) AW 1/2(AW+1) I AS3000 eis 

METALEN 

barium 208 609 1009 208 

cadmium 0,77 8,7 17 0,77 

kobalt 16 112 208 16 

koper 48 139 230 48 

kwik 0,16 20 39 0.16 

load 57 333 609 57 

molybdeen 1,5 96 190 1,5 

nikkel 38 73 109 38 

zink 163 502 840 163 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

pak-totaal (10 van VROM) 2,9 41 78 2,9 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 2,9 41 78 2,1 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

sam PCB (7)(IJQ/kgds) 39 1000 1960 137 

~om PCB (7) (0.7 fac-

tor)(lJg/kgds) 39 1000 1960 96 

MINERALE OLiE 

totaal olie C10 - C40 372 5086 9800 372 

I) ~W aahtergrondwaarde 

112(AW+/) igem/dde/de van de achlergrond- en interventiewaarde 

/ inferventiewaarde 

~S3000 /aboratoriumana/yses voorgrond-, waterbodem- en grondwa-

teronderzoek; grondprotocol/en 3010 tim 3090 versie 4,25juni 

2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsa-

menstelling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 

10 /ulum 28%; humus 19.6% 
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Bijlage 6: Toetsingskader bodemkwa/iteit 

Tabel 6.11: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, 
tenzij anders aangegeven 

Toetsingswaarden 1) />.W 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

METALEN 

barium 165 483 801 165 

cadmium 0,53 6,0 11 0,53 

kobalt 13 90 166 13 

koper 35 101 167 35 

kwik 0,14 17 34 0,14 

load 46 265 484 46 

moj}'bdeen 1,5 96 190 1,5 

nikkel 31 60 89 31 

zink 123 378 633 123 

POLYCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

Ipak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1 5 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 1,5 21 40 1,0 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

sam PCB (7)(Ug/kgds) 13 342 670 47 

sam PCB (7) (0.7 fac-

lor)(ug/kgds) 13 342 670 33 

MINERALE CUE 

totaal olie C10 - C40 127 1739 3350 127 

1) AW achtergrondwaarde 

1I2(AW+f) igemiddefde van de achtergrond- en fnlerventiewaarde 

I interventiewaarde 

1.483000 laboratoriumanalyses voor grand-, waterbodem- en grondwa-

teronderzoek; grondprotocol/en 3010 tim 3090 versie 4,2Sjuni 
2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankefijk van de bodemsa-
menstelling. 

De genoemde toetsfngs waarden zijn van toepassing op het vofgende 
bodem type: 

11 futum 21%' humus 6.7% 

311360, revisie D1 



Bij/age 6: Toetsingskader bodemkwaliteit 

Tabel 6.12: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mglkgds, 
1enzlj anders aangegeven 

Toetsingswaarden 1) ~W 1 12 (AW+ I) I ~S3000 eis 

METALEN 

barium 251 734 1217 251 

cadmium 0,86 9,8 19 0,86 

kobalt 20 134 249 20 

koper 55 159 263 55 

kwik 0,18 21 43 0.18 

lood 63 368 673 63 

molybdeen 1,5 96 190 1 5 

nikkel 45 87 129 45 

ink 189 582 974 189 

POL YCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

pak-totaal (10 van VROM) 3.4 48 92 3.4 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 3.4 48 92 2.4 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

som PCB (7)(llg/kgds) 46 1168 2290 160 

som PCB (7) (0.7 fac-

tor)(~~/kgds) 46 1168 2290 11 2 

MINERALE OUE 

totaal alie C10 - C40 435 5943 11450 435 

1) lAw achtergrondwaarde 

112(AW+1) gemidde/de van de achtergrond- en interventiewaarde 

I interventiewaarde 

iAS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwa-

teronderzoek; grondprotocollen 3010 tim 3090 versie 4,25juni 

2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhanke/ijk van de bodemsa-

menstelling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op hat vo/gende 

~odem type: 

12 lutum 35%; humus 22.9% 

311360, revisie 01 
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Bij/age 6: Toetsingskader bodemkwa/iteit 

Tabel 6.13: Taetsfngswaarden vaar grand (as3000) (VROM-taetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, 
t enzij anders aangegeven 

Toetsingswaarden 1) V>,W 1 12 (AW+ I) I AS3000 eis 

METALEN 

barium 227 662 1098 227 

cadmium 0,78 8,8 17 0,78 

kobal! 18 122 225 18 

koper 50 144 238 50 

kwik 0,17 20 40 0,17 

lood 59 342 625 59 

molybdeen 1,5 96 190 1,5 

nikkel 41 79 117 41 

ink 172 528 884 172 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

pak-totaal (10 van VROM) 2,9 40 77 2,9 
. j pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

-'"1 factor) 2,9 40 77 2,0 
, 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) . ' som PCB (7)(UQ/kgds) 38 979 1920 134 

som PCB (7) (0.7 fac-

tor)(ug/kgds) 38 979 1920 94 

MINERALE OLIE 

totaal olie C1 0 - C40 365 ~982 9600 365 

/) ~W iachtergrondwasrda 
" 

112(AW+1) Igemiddeide van de achtergrond- en interventiewaarde 

I intervenliewaarde 

IAS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwa-

teronderzoek; grondprotocol/en 3010 tim 3090 versie 4,25juni 

2008 . .. 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankefijk van de bodemsa-

mensteffing. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het vofgende 

bodem type: 

13 /utum 31%' humus 19.2% 

311360, revisie 01 



Bij/age 6: Toetsingskader bodemkwaliteit 

Tabel 6.14: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betrett gehalten in mglkgds, 
t r d enZlj an ers aangegeven 

Toetsingswaarden 1) AW 1 12 (AW+ I) I )l.S3000 eis 

METALEN 

barium 233 680 1128 233 

cadmium 0,86 9,8 19 0,86 

kobalt 18 125 231 18 

koper 54 155 256 54 

kwik 0,17 21 42 0,17 

lood 62 362 661 62 

molybdeen 1,5 96 190 1,5 

nikkel 42 81 120 42 

zink 182 559 936 182 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

pak-totaal (10 van VROM) 3,6 50 96 3,6 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 3,6 50 96 2,5 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

som PCB (7)(l1g/kgds) 48 1224 2400 168 

som PCB (7) (0.7 fac-

lor)(l1g/kgds) 48 1224 2400 118 

MINERALE OLIE 

lotaal olie C10 - C40 456 6228 12000 456 

1) AW achtergrondwaarrie 

1I2(AW+/) gemidde/de van de achlergronci- en interventiewaarde 

I fnterventiewaarde 

AS3000 /abora/oriumana/yses voor grond-, waterbodem- en grondwa-

teronderzoek; grondprolocol/en 3010 tim 3090 versie 4,25juni 

2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsa-

menstellinfL 

De genoemde toe/sings waarden zijn van toepassing op het vo/gende 

bodem type: 

14 lutum 32%; humus 24% 

311360, revisie D1 
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Bij/age 6: Toetsingskader bodemkwaliteit 

Tabe/6.15: Toets/ngswaarden voor grand (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mglkgds, 
tenz/j anders aangegeven 

rroetsingswaarden 1) AW 1/2(AW+1) I AS3000 eis 

METALEN 

barium 245 716 1187 245 

cadmium 0,93 10 20 0,93 

I<obalt 19 131 243 19 

koper 58 165 273 58 

I<wik 0,18 22 43 018 

lood 65 380 694 65 

molybdeen 1.5 96 190 1,5 

nlkkel 44 85 126 44 

zink 193 593 992 193 

POLYCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

pak-totaal (10 van VROM) 4,1 57 109 4,1 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 4.1 57 109 2,9 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

som PCB (7)(~g/kgds) 55 1392 2730 191 

som PCB (7) (0.7 fac-

tor)(~glkgds) 55 1392 2730 134 

MINERALE OUE 

totaal olie C10 - C40 519 7084 13650 519 

I! ~W achtergrondwaarde r: 
i ~ J 

112(AW+/) Igem/dde/de van de achtergrond- en interventiewaarde 

/ interventiewaarde 

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwa-

teronderzoek; grondprotocol/en 3010 tim 3090 versie 4,25juni 

2008. 
1 

De achtergrond- en interventiewaarden zljn afhanke/ijk van de bodemsa-

menstelling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 
bodem type: 

15 Iulum 34%; humus 27.3% 

311360, revisie 01 



Bij/age 6: Toetsingskader bodemkwaliteit 

TabeI6.16: Toetsingswaarden voor grand (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mglkgds, 
tenzlj anders aangegeven 

Toetsingswaarden 1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

METALEN 

barium 257 752 1246 257 

cadmium 0,61 6,9 13 0,61 

kobalt 20 138 ~55 20 

koper 45 130 215 45 

kwik 0,17 20 40 017 

lood 55 317 579 55 

molybdeen 1,5 96 190 1,5 

nikkel 46 89 131 46 

zink 168 517 865 168 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

pak-totaalJ10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 1,5 21 40 1,0 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

som PCB (7)(~g/kgds) 14 347 680 48 

som PCB (7) (0.7 fae-

tor)(~g/kgds) 14 347 680 33 

MINERALE OLiE 

totaal olie C10 - C40 129 1765 3400 129 

1) AW achtergrondwaarde 

112(AW+/) gemiddelde van de achtemrond- en interventiewaarde 

I interventiewaarde 

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwa-
teronderzoek; grondprotoco/len 3010 tim 3090 versie 4,2Sjuni 

2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsa-

menstelling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het vo/gende 

bodem type: 

16 Jutum 36%; humus 6.8% 

311360, revisie D1 
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Blj/age 6: Toetsingskader bodemkwaliteit 

Tabel 6.17: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toefslngskader). Het betreft gehalten in mglkgds, 
tenzl} anders aangegeven 

tr oetsingswaarden 1) lAw 1 12 (AW+ I) I AS3000 eis 

METALEN 

barium 257 752 1246 257 

cadmium 0,56 6,3 12 0,56 

kobalt 20 138 255 20 

koper 43 124 205 43 

kwik 0,16 20 39 0,16 

lood 53 306 559 53 

molybdeen 1,5 96 190 1,5 

nikkel 46 89 131 46 
.' 1 

zink 164 502 841 164 

POL YCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

Ipak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 1,5 21 40 1,0 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
) som PCB (7)(fJg(kgds) 7,4 189 370 26 

som PCB (7) (0.7 fac-

tor)(fJg/kgds) 7,4 189 370 18 

MINERALE OUE .. totaal olie C1 0 - C40 70 960 1850 70 

1) 
• I 

AW achtergrondwaarde 

112(AW+I) gemidde/de van de achlergrond- en inlerventlewaarde ,... 
/ 'nterventiewaarde 

iAS3000 labora/orium8nalyses voor grond-, waterbodem- en grondwa-

teronderzoek; grondprotocollen 3010 tim 3090 versie 4,25juni 

2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zljn afhanke/ljk van de bodemsa-

menstelling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het vo/gende 

bodem type: 

17 futum 36%; humus 3.7% 

311360, revisie D1 



Bij/age 6: Toetsingskader bodemkwaliteit 

Tabe/6.1B: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft geha/ten in mglkgds, 
t /' d enz lJ an ers aangegeven 

Toetsingswaarden 1) ~W 112(AW+I) I ~S3000 eis 

METALEN 

barium 251 734 1217 251 

cadmium 0,53 6,0 12 0,53 

Kobait 20 134 249 20 
Koper 42 120 198 42 

kwik 0,16 19 39 0,16 

lood 51 299 546 51 

molybdeen 1,5 96 190 1,5 

nikkel 45 87 129 45 

zink 159 488 816 159 

POLYCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

~ak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 1 5 21 40 1,0 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

som PCB (7)(lJg/kgds) 50 128 250 18 

som PCB (7) (0.7 fac-

tor)(iJg/kgds) 5,0 128 250 12 

MINERALE OUE 

totaal olie C10 - C40 48 649 1250 48 

1) lAw achlergrondwaarde 

112(AW+/) gemidde/de van de achtergrond- en interventiewaarde 

/ interventiewaarde 

iAS3000 laboratoriumana/yses voor grond-, waterbodem- en grondwa-

teronderzoek; grondprotocol/en 3010 tim 3090 versie 4,25juni 

200B. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhanke/ijk van de bodemsa-

menstelling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het vo/gende 

bodem type: 

18 Jutum 35%; humus 2.5% 

311360, revisie 01 
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Bijlage 6: Toetsingskader bodemkwaliteit 

Tabel 6.19: Toetsingswaarden voor grand (as3000) (VROM·toetsingskader). Het betreft gehalten In mglkgds, 
tenzlj anders aangegeven 

Iroetsingswaarden 1) lAw 1 12 (AW+I) I AS3000 eis 

METALEN 

barium 276 806 1335 276 

cadmium 0,58 6,6 13 0,58 

kobalt 22 147 273 22 

koper 46 131 216 46 

kwlk 0,17 20 41 0,17 

lood 55 318 582 55 

molybdeen 1,5 96 190 1,5 

nikkel 49 94 140 49 

zink 173 533 892 173 

POL YCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

pak·totaaL(10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 

pak·totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 1 5 21 40 1,0 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

som PCB (7)(J.lglkgd~ 8,6 219 430 30 

som PCB (7) (0.7 fae-

lor)(J.lg/kgds) 8,6 219 430 21 

MINERALE CUE 

totaal olie C10 - C40 82 1116 2150 82 

1) AW achtergrondwaarcie 

112(AW+f) Igemiddelde van de achtergrond· en interventiewaarde 

I Interventiewaarde 

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond·, waterbodem- en grondwa-

teronderzoek; grondprotocollen 3010 tim 3090 versie 4,2Sjuni 

2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsa-

mensielllng. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het vo/gende 

bodem type: 

19 /utum 39%; humus 4.3% 

311360, revisie 01 



8ijlage 6: Toetsingskader bodemkwaliteit 

Tabel 6.20: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, 
tenzlj anders aangegeven 

lToetsingswaarden 1) AW 1 12(AW+ I) I AS3000 eis 

METALEN 

baril.!m 165 483 801 165 

cadmium 0,45 5,1 9,8 0,45 

kobalt 13 90 166 13 

koper 32 92 152 32 

kwlk 0,14 16 33 0,14 

lood 43 249 455 43 

molybdeen 1,5 96 190 1,5 

nikkel 31 60 89 31 

zink 116 356 597 116 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

~k-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 1,5 21 40 1,0 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

som PCB (7)(f.l9lkgds) 4,0 102 200 14 

som PCB (7) (0.7 fac-

tor)(llg/kgds) 4,0 102 200 9,8 

MINERALE OLiE 

totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 

Ii ~W achtergrondwaarde 

112(AW+1) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

1 Interventiewaarde 

~S3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwa-

teronderzoek; grondprotocoilen 3010 tim 3090 versie 4,25juni 

2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsa-

mens telling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het vo/gende 

bodem type: 

20 /utum 21%; humus 1.9% 

311360, revisle 01 
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Bij/age 6: Toetsingskader bodemkwa/iteit 

Tabel 6.21: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mglkgds, 
tenz/j anders aangegeven 

Toetsingswaarden 1) AW 1/2(AW+I) I IAS3000 eis 

METALEN 

barium 306 895 1484 306 

cadmium 0,59 6,7 13 0,59 

kobalt 24 163 302 24 

koper 48 138 228 48 

kwik 0,18 21 42 0,18 

lood 57 331 605 57 

molybdeen 1.5 96 190 1,5 

nikkel 54 104 154 54 

zink 187 573 960 187 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

~ak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 1,5 21 40 1,0 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

som PCB (7)(~glkgds) 6,2 158 310 22 

som PCB (7) (0.7 fae-

tor}!~glkgds) 6,2 158 310 15 

MINERALE OUE 

totaal olie C1 0 - C40 59 804 1550 59 

'f) AW achtergrondw88rde 

112(AW+/) Igemidde/de van de achtergrond- en lnterventiewaarde 

/ interventiewaarde 

AS3000 /aboratoriumana/yses voor grand-, waterbodem- en grondwa-

teronderzoek; grandprotocollen 3010 tim 3090 versie 4,25 juni 

2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsa-

menstelling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het vo/gende 

bodem type: 

21 futum 44%; humus 3.1% 

311360, revisie D1 



Bij/age 6: Toetsingskader bodemkwaliteit 

Tabel 6.22: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft geha/ten in pg/I, 
tenzlj anders aangegeven 

Toetsingswaarden 1) S 1/2(S+1) I ~S3000 

METALEN 

barium 50 338 625 50 

cadmium 0,40 3,2 6,0 0,80 

kobalt 20 60 100 20 

koper 15 45 75 15 

kwik 0050 018 0,30 0050 

lood 15 45 75 15 

molybdeen 5,0 152 300 5,0 

nikkel 15 45 75 15 

zink 65 432 800 65 

VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen 0,20 15 30 0,20 

toiueen 7,0 504 1000 7,0 

ethylbenzeen 4,0 77 150 4,0 

xylenen 0,20 35 70 0,30 

xylenen (0.7 factor) 0,20 35 70 0,21 

styreen 6.0 153 300 6,0 

naftaleen 0,01 35 70 0,050 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1,1-dichloorethaan 7,0 ~54 900 7,0 

1.2-dichloorethaan 7,0 204 400 7,0 

1,1-dichlooretheen 0,01 5,0 10 0,10 

som (cis,trans) 1,2- dichloor-

ethenen 0,01 10 20 0,20 

~om (cis,trans) 1,2- dichloor-

ethenen (0.7 factor) 0,01 10 20 0,14 

dichloormethaan 0,01 500 1000 0.20 

som dichloorpropanen 0,80 40 80 0,75 

som dichloorpropanen (0.7 

factor) 0,80 40 80 0.52 

tetrachlooretheen 0,01 20 40 0,10 

tetrachloormethaan 0,01 5,0 10 0,10 

1,1,1-trichloorethaan 0,01 150 300 0,10 

1,1,2-trichloorethaan 0,01 65 130 0,10 

trich looretheen 24 262 500 24 

chloroform 6,0 203 400 6,0 

vinyl chloride 0,01 2,5 50 0,20 

bromoform 630 20 

IVIINERALE OLiE 

totaal olle C10 - C40 50 325 600 100 

'I} S streefwaarde 

112(S+1) Igemidde/de van stree'- en interventiewaarde 

/ interventiewaarde 

AS3000 laboratoriumana/yses voor grond-, waterbodem- en grondwa-

terondelZoek; grondwaterprotocollen 3110 tim 3190 versie 
~ t"U:' : •• _: '1l'1no 
oJ , I.."" UIII ","VVI.J. 

Tabel 6.23: Toetsmgswaarden voor waterbodem (as3000) (VROM-toets/ngskader). Het betreft gehalten in 
mg/kgds, tenzlj anders aangegeven 

311360, revisie D1 
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Toetsingswaarden 1) AW 1/2(AW+1) I 

METALEN 

barium 190 408 625 

cadmium 0,57 7,0 13 

kobalt 15 128 240 

koper 40 115 190 

kwik 0,15 5,0 9,9 

lood 49 309 568 

molybdeen 1 5 101 200 

nikkel 35 122 210 

zink 137 1051 1964 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

[Jak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 1,5 21 40 

CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen(~g/kgds) 8,5 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28(j.Jglkgds) 1,2 

PCB 52(Ug/kgds) 1,7 

PCB 101(!Jglkgds) 1,2 

PCB 118(llg/kgds) 3,7 

PCB 138(llg/kgds) 3,3 

PCB 153(!Jglkgds) 2,9 

PCB 180(j.Jglkgds) 2,1 

som PCB(7)(1J9Ikgdst 17 !23 830 

som PCB (7) (0.7 fac-

torJ((.lg/kgds) 17 423 830 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

som DDT DDE,DDD(IJ~/kgds) 249 1785 ~320 

som DDT,DDE,DDD (0.7 fac-

tor)(J,Jg/kgds) 249 1785 3320 

aldrin(llg/kgds) 0,66 

dieldrin(llg/kgds) 6,6 

endrin(uglkgds) 2,9 

som al-

drln/dieldrin/endrln(llg/kgds) 4,2 1662 3320 

telodrin(J,lg/kgds) 0,42 

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 

factor)(lJglkgds) 12 1666 3320 

Isodrin(uglkgds) 0,83 

alfa-HCH(J,lglkgds) 0,83 

beta-HCH(J,Jg/kgds) 1,7 

Igamma-HCH(J,lg/kgds) 2,5 

som a-b-c-d HCH (0.7 fac-

!or)(J,Jg/kgds) 8,3 834 1660 

som a-b-c-d HCH(llglkgds) 8,3 834 1660 

heptachloor(J,JglkgdsL 0,58 1660 3320 

8ijlage 6: Toetsingskader bodemkwaliteit 

~S3000 eis 

190 

0,57 

15 

40 

0,15 

49 

1,5 

35 

137 

1,5 

1,0 

8,5 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

4,2 

29 

20 

266 

186 

4,2 

6,6 

4,2 

15 

4,2 

10 

4,2 

42 

4,2 

42 

13 

19 

4,2 

311360, revisie 01 



som heptachloorepoxi-

~e(lJg/kgds) 1,7 1661 3320 8,3 

alfa-endosulfan(lJg/kgds) 0,75 1660 3320 4,2 

som heptachloorepoxide (0.7 

factor)(lJg/kgds) 1,7 1661 3320 5,8 

som chloordaan(lJg/kgds) 1,7 1661 3320 8,3 

som chloordaan (0.7 fac-

tor)(lJg/kgds) 1,7 1661 3320 5,8 

MINERALE OUE 

totaal olie Cl0 - C40 158 2154 4150 158 

1) ~W achtergrondwaarde 

112(AW+1) Igemidde/de van de achtergrond- en interventiewaarde 

/ Interventiewaarde 

AS3000 /aboratoriumana/yses voor grond-, waterbodem- en grondwa-

teronderzoek; waterbodemprotocol/en 3210 tim 3290 vers/e 

1,25juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhanke/ijk van de bodemsa-

menste/ling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 

1 futum 25%; humus 8.3% 

aij/age 6: Toetsingskader bodemkwaliteit 

311360, revisie D1 
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Bijlage 6: Toetsingskader bodemkwaliteit 

Tabel 6.24: Toetsingswaarden voor waterbodem (as3000) (VROM-toetslngskader). Het betreft gehalten In 
mglkgds, tenzij anders Bangegeven 

Toetsingswaarden 1) 'Aw 1/2(AW+1) I 'AS3000 eis 

METALEN 

barium 1227 486 746 227 

cadmium 0,59 7,2 14 0,59 

Kobal! 15 128 240 15 

Koper 40 115 190 40 

Kwik 0,16 5,3 11 0,16 

lood 52 328 604 52 

molybdeen 1,5 101 200 1,5 

nikkel 41 144 246 41 

zlnk 154 1179 2204 154 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1,5 21 40 1,0 

CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen(lJg/kgds) 8,5 8,5 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28(lJg/Kgds) 1,1 3,8 

PCB 52(IJQ/kgd:>l 1,5 3,8 

PCB 101(1J9/kgds) 1 t 3,8 

PCB 118(Ug/kgds) 3,4 3,8 

PCB 138(llg/kgds) 3,0 3,8 

PCB 153(lJg/kgds) 2,6 3,8 

PCB 180(lJg/kgds) 1,9 3.8 

sam PCB (7)(lJglkgds) 15 382 750 26 

sam PCB (7) (0.7 fac-

tor)(lJgikgds) 15 382 750 18 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

som DDT,DDE,DDD(lJgikgds) 225 1612 3000 240 

sam DDT,DDE,DDD (0.7 fae-

toOJi,lg/kgds) ~25 1612 3000 168 

aldrln(J,Jg/kgds) 0,60 3,8 

dleldrin(lJg/kgds) 6,0 60 

endrin(lJglkgds) 2,6 3,8 

sam al-

drin/dleldrin/endrin(J,Jg/kgds) 3,8 1502 3000 14 

telodrin(ug/kgds) 0,38 3,8 

~om aldrin/dieldrin/endrin (0.7 

faclor)(Jjg/kgds) 11 1506 3000 9,4 

isodrin(UQ/kgdsl 0,75 3,8 

a1fa-H C H(J,Jg/kgds) 0,75 3,8 

bela-HCH(1J9Ikgds) 1.5 3,8 

gamma-HCH(J,Jglkgds) 2,2 3,8 

som a-b-c-d HCH (0.7 fac-

tor)(J,Jg/kgds) 7,5 754 1500 12 
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sam a-b-c-d HCH(1-l9/kgds) 7,5 1754 1500 17 

heptachloor(JJg/kgds) 0,52 1500 3000 3,8 

sam heptachloorepoxi-

de(/Jg/kgds) 1,5 1501 3000 7,5 

alfa-endosulfan(JJg/kgds) 0,68 1500 3000 3,8 

sam heptachloorepoxide (0.7 

factor)(JJg/kgds) 1 5 1501 3000 5,2 

sam chloordaan(JJg/kgds) 1,5 1501 3000 7,5 

scm chloordaan (0.7 fac-
tor)(JJg/kgds) 1,5 1501 3000 5,2 

MINERALE OLiE 

totaal olie C10 - C40 142 1946 3750 142 

1) AW achtergrondwaarde 

112(AW+/) gemidde/de van de achtergrond- en interventiewaarde 

/ interventiewaarde 

AS3000 /aboratoriumana/yses voor grond-, waterbodem- en grondwa-

teronderzoek; waterbodemprotocollen 3210 tim 3290 versie 
1,25 juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhanke/ijk van de bodemsa-

I,rnenstefling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het vo/gende 

bodem type: 

2 futum 31%; humus 7.5% 

Bij/age 6: Toetsingskader bodemkwaliteit 
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By/age 6: Toetsingskader bodemkwaliteit 

TabeI6.25: Toetsingswaarden voor waterbodem (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in 
Ik Ij d my gds, tenz an ers aange geven 

Toetsingswaarden 1) AW 1/2(AW+IJ ( I8s3000 eis 

METALEN 

barium 196 421 645 196 

cadmium 0,58 7,1 14 0.58 

kobalt 15 128 240 15 

k~er 40 115 190 40 

kwik 0.15 5,1 10 0,15 

lood 50 313 576 50 

molYbdeen 1 5 101 200 1,5 

nikkel 36 '126 216 36 

zink 141 1075 2009 141 

POL YCYCLISCHE AROMATISCHE .KOOLWATERSTOFFEN 

ipak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1,5 21 40 1,0 

CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen(lJ9Ikgdsl. 8,5 85 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28(fJ9Ikgds) 1.3 4,2 

PCB 52(fJglkgds) 1,7 4,2 

PCB 101 (Ilg/kgds) 1.3 4.2 

PCB 118(llglkgds) 3,8 4,2 

PCB 138(J.lglkgds) 3,4 4,2 

PCB 153(llglkgds) 2,9 4.2 

PCB 180{lJg/kgds) 2.1 4.2 

som PCB (7)(fJ9/kgds) 17 428 840 29 

som PCB (7) (0.7 tac-
tor)(fJglkgds) 17 428 840 21 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

som DDT,DDE,DDD(fJg/kgds) 252 1806 3360 269 

som DDT,DDE,DDD (0.7 tae-
lor)(llg/kgds) 252 1806 3360 188 

aldrin(llglkgds) 0,67 4.2 

dleldrin(pglkgds) 6,7 6,7 

endrln(lJg/kgds) 2.9 4,2 

som al-
drin/dieldrin/endrin(llg/kgds) 4,2 1682 3360 15 

telodrln(pgfkgds) 042 4.2 

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 

factor)JfJglkgds) 13 1686 3360 11 

Isodrin(llglkgds) 0,84 4,2 

alfa-HCH(jJglkgds) 0,84 4,2 

beta-HCH(llg/kgds) 1,7 4,2 

igamma-HCH(pglkgds) 2,5 4,2 

som a-b-c-d HCH (0.7 fae-
tor)(lJg/kgds) 8,4 844 1680 14 
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som a-b-c-d HCH(fjg/kgds) 8,4 844 1680 19 

heptachloor(fjg/kgds) 0,59 1680 3360 4,2 

som heptachloorepoxi-

de(fjg/kgds) 1,7 1681 3360 8,4 

alfa-endosulfan(fjg/kgds) 0,76 1680 3360 4,2 

som heptachloorepoxide (0.7 

factor)(!lg/kgds) 1,7 1681 3360 5,9 

som chloordaan(fjg/kgds) 1,7 1681 3360 8.4 
sam chloordaan (0.7 fac-

tor)(pg/kgds) 1,7 1681 3360 5,9 

MINERALE OLiE 

totaal olie C10 - C40 160 2180 4200 160 

(i AW achtergrondwaBrde 

1I2(AW+I) aemiddelde van de Bchtergrond- en interventiewBBrde 

/ interventiewaarde 

iAS3000 laboratoriumanalyses vaor grand-, wBterbodem- en grondwa-

teronderzoek; wa/erbodempro/acol/en 3210 Vm 3290 versie 
1, 25juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn BfhBnkelijk van de bodemsa-

mens telling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 

3 /utum 26%; humus 8.4% 

Bij/age 6: Toetsingskader bodemkwaliteit 
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Bijlage 6: Toetsingskader bodemkwaliteit 

Tabel 6.26: Toetsingswaarden voor waterbodem (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in 
mglkgds, tenzJj anders aangegeven 

Toetsingswaarden 1) V>.w 1/2(AW+I) I As3000 eis 

METALEN 

1 
barium 215 460 706 215 

cadmium 0,64 7,8 15 0,64 

kobalt 15 128 240 15 

koper 40 115 190 40 

kwik 0,16 5,3 11 0,16 

load 53 334 615 53 

molybdeen 1,5 101 200 15 

nikkel 39 136 234 39 

zink 154 1174 2195 154 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

pak-totaal (10 van VROM) 1,7 23 44 1,7 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 

factor) 1,7 23 44 1,2 

CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen(llg/kgds) 8,5 a,5 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28(llg/kgds) 1,7 5,5 

PCB 52{IJQ/kgds) 2,2 5,5 

PCB 101 (1l9lkgds) 1,7 55 

PCB 118(lJglkgds) 5,0 5,5 

PCB 13e(llglkgds) 4,4 5,5 

PCB 153(1l9/kgds) 3,9 5,5 

PCB 180(1l9Ikgds) 2,8 5,5 

sam PCB (7)(1J9/kgds) 22 566 1110 39 

sam PCB (7) (0.7 fac-

tor)(lJg/kgds) 22 566 1110 27 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

sam DDT,DDE,DDD(1J9/kgds) 333 2386 4440 355 

sam DDT,DDE,DDD (0.7 tac-
lor)(llglkgds) 333 2386 4440 249 

aldrin(llg/kgds) 0,89 5,5 

dieldrfn(1l9/kgds) 8,9 8.9 

endrin(lJg/kgds) 3,9 5,5 

sam al-

drin/dieldrin/endrin(lJg/kgds) 55 2223 4440 20 

telod rin(llg/kgds) 0,55 5,5 

sam aldrin/dieldrin/endrin (0.7 

faclor)(1l9Ikgds) 17 2228 4440 14 

isodrin(llglkgds) 1,1 5,5 

alfa-HCH(1J9/kgds) 1,1 5,5 

beta-HCH(lJg/kgds) 2,2 5,5 

gamma-HCH(llg/kgds) 3,3 5,5 

sam a-b-c-d HCH (0.7 tac-
tor)(lJg/kgds) 11 1116 2220 18 
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80m a-b-c-d HCH(~g/kgds) 11 1116 2220 26 

heptachloor(ug/kgds) 0,78 2220 4440 5,5 

sam heptachloorepoxi-

~eliJg/kgds) 2,2 2221 4440 11 

alfa-endosulfan(~g/kgds) 1,0 2220 4440 5,5 

sam heptachloorepoxide (0.7 

factor)(l1g/kgds) 2,2 2221 ~440 7,8 

sam chloordaan(I1Jl/kgds) 2,2 2221 4440 11 

sam chloordaan (0.7 fac-
lor)(ug/kgds) 2,2 2221 4440 78 

MINERALE OLIE 

totaal olie C10 - C40 211 2880 5550 211 

1) -1W achtergrondw8arde 

112(AW+/) Igemidde/de van de achtergrond- en interventiewaarde 

/ interventiewaarde 

AS3000 /aboratoriumana/yses voor grond-, waterbodem- en grondwa-

teronderzoek; waterbodemprotocol/en 3210 tim 3290 versie 

l,25juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhanke/ijk van de bodemsa-

menstelling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het vo/gende 
bodem type: 

4 tutum 29%; humus 11.1% 

Bij/age 6: Toetsingskader bodemkwaliteit 
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.f Grontmij 

Bijlage 7 

Kwaliteitsborging Grontmij 
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Bu/age 7: Kwa/iteitsborging Grontmij 

Kwaliteitsborging 

De kwaliteit van de door Grontmij uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen op het gebied van bodembeheer wordt op de volgende ma

nieren gewaarborgd: 

NEN-EN-ISO-9001 

Het managementsysteem van Grontmij Nederland B.v. is gecertificeerd tegen NEN-EN-ISO-9001: 2000. Deze 

norm geeft een model voor externe kwaliteitsborging en voor certificatie. Er wordt een aantal activiteiten aange

geven, die voor het geven van vertrouwen in de relatie klantJleverancier worden aangetoond. Oit omvat zowel 

randvoorwaarden voor kwaliteitsverbetering als eisen voor kwaliteitsborging. 

NEN-EN-ISO-14001 

Het managementsysteem van Grontmij Nederland B.v. is gecertificeerd tegen NEN-EN-ISO-14001: 2004. Deze 

norm geeft eisen en richtlijnen voor het gebruik van milieuzorgsystemen. Met het certificaat toont Grontmij aan 

dat zij de zorg voor het milieu in haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering goed heeft georganiseerd. Kern

punten daarbij zijn het naleven van wet- en regelgeving en de voortdurende verbetering van milieuprestaties. 

veA 
Grontmij Nederland B.v. voldoet aan de veiligheidsmanagementnorm VCA** van de Stichting Samenwerken voor 

Veiligheid. De norm betreft "het uitvoeren van bodemonderzoek op het gebied van civiele techniek, cUltuurtech

niek, milieu, winning van zand, grind en klei en werken in de risicogebieden railinfrastructuur". 

BouwstoffenbesluitlBesluit bodemkwaliteit 

Grontmij Nederland B.v. is gecertificeerd voor het uitvoeren van keuringen volgens het Besluit bodemkwaliteit 

(voorheen Bouwstoffenbesluit) (BRL SIKB 1000). Grontmij is aangewezen door de ministers van VROM en V&W 

voor monsterneming voor de volgende categorieen: 
• Grond (partijkeuringen); 
• Materialen verhardingsconstructies; 
• Niet-vormgegeven bouwstoffen uit statische partijen; 
• Vormgegeven bouwstoffen uit statische partijen. 

Met dit logo op offertes en in rapportages wordt aangegeven dat de werkzaamheden conform de BRL SIKB 1000 

zijn uitgevoerd en dat de werkzaamheden voldoen aan het Besluit bodemkwalitei!. Bij afwijkingen op kritische 

punten wordt het logo niet gevoerd. Zie voor motivatie dan de teks!. 

SIKB 

De Stichting Infrastrucluur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een samenwerkingsverband van markt en 

overheid, met als doel de kwaliteit van besluitvorming, dienstverlening en realisatie van bodembeheer te verho

gen. Grontmij is actief betrokken bij het werk van SIKB. Grontmij Nederland B.v. is gecertificeerd voor: 
• het uitvoeren van veldwerk (BRL SIKB 2000); 

milieukundige begeleiding van bodemsaneringen (BRL SIKB 6000). 

Met dit logo op offertes en in rapportages wordt aangegeven of het werk conform de BRL SIKB 2000 of 6000 is 

uitgevoerd. Bij afwijkingen op kritische punten wordt het logo niet gevoerd. Zie voor motivatie dan de teks!. 

BRL 5052 

Grontmij Nederland B.v. beschikt over het SBC-Procescertificaat voor asbestonderzoek volgens de Nationale 

Beoordelingsrichtlijn (BRL 5052) en is daarmee weUelijk gerechtigd tot het uitvoeren van as best inventarisaties. 

VKB 

Grontmij Nederland B.V. is actief lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). Deze vereni

ging van milieuadvies- en veldwerkbureaus werkt aan de kwaliteitsborging van bodemonderzoek en bodemad

vies door o.a. het stellen van eisen inzake opleiding en ervaring, toepassing van normen en voorschriften en 

certificatie. Onze advies- en veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van deze vereni

ging. 

Milieukundig laboratoriumonderzoek 

De laboratoria, die door Grontmij worden ingeschakeld voor het uitvoeren van milieukundig laboratoriumonder

zoek, voldoen aan de accreditatiecriteria van de Raad van Accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17025: 2005. 
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