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Tauw neeft In opdracht VBn provinc!e GelderJand een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

aan de Zufphenseweg N348 in GorsseL

De aanleldjng voor het bodemonderzoek word! gevorrnd door de voorgenomen

bestemmingsplanwijzigfng welke noodzakelijk Is voor de reconstruct!e van de N348 fer pfaats,e,

Het doel van het bodemonderzoel< Is het va:stlEjggen van de actuele millellhygienische kwaHteit

vande grand en het grondwater.

Verkennend bod0n1t:mderlOO!< Zlllpl1enscweg N348 Ie Gorssel 9\:'1:0
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2 Vooronderzoek en onderzoeksstrategie

Voer de ui!Yoering van ditbodemonderzoek is Informatl0J verz.arneld uil. de vofgende bronnen:

.. fnformatie verkregen bij de provincle de heer H. Kersten

.. Kadaslcr

.. NAGROM. NAtlonaaf GROndwater Model

.. VEWIN. Provinclale overzichten win· en prC)dLlclj·emidcfekm

'" TopofJrafische Dienst. Diverse kaarten

.. RIVM 1987. Kwelsbaarheld van hetgrondwater

.. www.bodernloketnf

.. Website van de gemeente Berkelfand

.. Terreininspeclie door Tauw Yoorafgaande aan hel veldwerl<

2.1 Huidige situatie
Adres

Oppervlakle
Kadastrale gegevens

Terrelnverharding

Huldige bestermning

lulphen:sevveg N348 in Gerssef

2.695 m2

: gemeente GClr$~;ef. seelle E perceelnummer 7488

: orwerhard

De regionale ligging van de onderzoekslocatie vindl u in bijlage 1 (schaal L';:"J.U'JV). In bijlage 2

vindl u een sltuatieschets van de onderzoekslocaUe.

2.2 Uitgevoarde bOlrJarnOliJdEuz<[)a~~en

Vaar lover bekend zijn tot op heden geen bodemonderzoekEm ullgevoerct

dr:; onderzoekslocatle is opgenomen in tabel2. 1.

Tabet2.1 Regionale ge(\1:ly;drQlog,iscll€> gegeveos

VINkennendboderl1onderzoek lutphenseweg 1'1348 te Gorsse1 11\20
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Lokale factoren zoal's De iJssel en andere watmlopen, drainagesystemen, (Iekke) en

dergefijke, kunnen de van he! oppenflakkig grondwater benwloeden.

Hypothese van net orl(lerzc~el<

basis van de voorinformatie word! £lIs hYIPollhEise qe:steltl dat er geen reden is om een

bodemverontreiniging op de localie te verwachlen.

Wij hebben hel onclerzoek of) basis vall de ondel"Zoi2ks;stfategie voor een mwerdachte
focalie (ONV) zoals is weernegeven in de norm NEN

Er geen werkzaamheden uitgelfoercl met belrekklngtot de aanwezigheid van

ashes!. het bodemonclerloek is wei €len visuele inspectie van het maaiveld en het

opgeboorde bodemmateriaai ult!:Je\loe!rd.

1 WEN 5140; Booem Slmtegle voor het Uilvoeren van verkHnt\end lJodernonder2D8k. NEN,januari 2000
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3 Uitgevoerde werkzaa.mheden

De veldwerkzaan"lheden zijn onder BRl SIKB 2000 inclusief de van toepassil1g zijnde

onderliggende protocollen voor het veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek,

De zijn uitgevoerd door het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde

milieulaboratorium van AL"West De ~lrondmonsterszijn voorbehandefd conform

AS3000

Het veldwerk is uitgevoEm:1 op 8 se!)te!)1b(3r 2009, De uitgevoerde werkzaamheden slaan vermeld

in label 3,L

'rabe13.1 Uitgevoerd(j veld- en anatysewerk:eaambeden

cadmium, kobalt, kWik, lood, rnolybr1("en, nikkel en 2ink), som-PeB's, som-PAK's en

minerille olie

metalen (bariurn, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, Illolybdeen, ni.kkel en zink), minewte olie, vluchHfle

arornatische koolwaterstoffen, vluchtlge nehalogeneertle koolwalersioffen

De samensteliing van de mtmf:lrtH:m~,tersis weergegeven in label 32

Verkennend bodiil110nderlOOK lutphenwweg N341l te Gorswl 13\2t}
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Tabel 3.2Samem'lelHI19 InennlfHmsters

#3

De samenstelling \Ian de mengrnonsters heeft plaalsgt:Nonden in hel laboraf.orlum" De

lutumfractie en het gehalte elan organlsche stor zljn bepaald in hel taboratorlum.

He! opgeboorde materiaal is in het veld beoordeeld op lexluuf, kleur en bijzonderheden. De

bemonslering van de grond heeft plaalsgevonden per zinluiglijk. afwijkende bodemlaag met €len

maximumtraject van 50 em. Tijdens de veldwerkzaamheden is visl1eel aandacht besteed aan de

aanwezigheid van asbest

Het grondwater is bernonsterd op 14 2009. De zuurgraad (pH), de elektrische

geleidbaarheid en de grcmdwaterstand van het tijdens de

m0l1s1ememing in her veld"

141Z0 Verklilf1nend bodemonderzoek llliphenseweg N:J:48 te Gorsse!
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4 Resultaten

4,1 Aigemeen
De analyseresultaten aan de loe!slngswaarden ull de Clrculaire bodemsanering

2009, zoals gewjjzigd per 'I april 2009 en het Beslult boclernkwalitel! lngegaan per 1 jull 2008, Olt

toe!slngskader bestaa! Ult achtergrondwaarden c,q. streefwaarden (grand c.q, grondwater),

!ussEmwaarden (grand en grondwater) en lnterventiewaarden en grondw8ter).

Acl1lergrcmdwaarde (grom;f) I sireefwaarde (grondwater)

De streefwaarden f achtergrondwaarden hebben betrekklng op achtergrondgehalten die In de

natuW' voor!<omen, of de!actlegrenzen bij stoffen die nle! In naluurlijke milieus voorkomen, In
principe Is ar sprake van een onbenwloede bodeml,w,1liteiL

De tussenwaarde(O,5 x (streefwaarde 1achtergrondwaarde + interventlewaarcle»).

Intewentiewaarde

De Interven!iewaarden geven het concentratieniveau voor verontrelnigende stoffen aan,

waarboven sprake Is bodemverontreiniging. lndien de Inlerventlewaarde wordt

overschreden In €len bodemvolume van 25 grond of meer dan 100 grondwater, dan is er

sprake van een gava! van ernstige bod(;;mverontreiniging, overscnrijding van de

lnterventlewaarden zijn mogelljk risk:.o's Dan kan het noodzakelijk zijn om maatregelen

te treffen om de risico's fa beperken of weg te nemen,

De STI·waarden voor tiln afllankelljk van het bodemtype, hetgeen wordt bepaalcl door het

gehalte aan Humus en/of lutum De locallespecifieke waarden zljn

weergegeven in bijklge 4, De analySEll'esulb:'lten zijn opgenomen in bijlage !i

De weergaven in detabeflen is als
.. " Hat gehalte is klelner dan of gelijk aan de acI1tergr,om:iwiClar'de 1streefwaarde

.. + Het gehalte is dan de f slreefwaarde

.. ++ 1'1et gehalte is groter dan de tussenwaarde

.. +++ He! gellalte is gretor dan de lnterventlewaarde

4.2 Veldwaamemingen en metingen
Tijdens het veldwerk zijn geen bljzonderheden waargt'mornen die kunn811 duiden op

bodemverontreiniging, Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemrnaleriaal is visueel geen
asbestverdacht materk~alwaargenomen,

Vetkennend Qodemondertoek Zutphenseweg 1'1348 fa GOfssel 1$\20



Kenmell< HOO!~676003LUA·crnnN01··NL

de hC, ....1,,,,,,<,,rc,..Ir-,,--. van het grondwater de geleidbaarheid (EC)

en de gnOrli3watE:fsi:and g,emeten. Tabel 4.1 een overzicht van deze qegevens.

Tabel4.1 Grondwaterbemonsteringsgegevens

normaal 1,1001' deze

U vindt in bijlage 3 in de boorprofielen een overzlcht van aile

og#3{1l:/m :l}
\0,4.2,0)

i,O

4.3 Kwaliteit van grond
Tabel4.2 biedt een overzicl1f van de an<)ly:,eneslr!taten van de grand en deinterpretatie

·'abeI4.2 Analyseresl1ltaten grondlmglkg d.s.) en interpre!atle

"""._._-----._._---~ ,,.._.__ _ ..~._•......•~._---_.
MQlls!eromschrilving bgUt ('fen M/m 12) bg#2 {2 1/m 7/
Clep!e (m -m1/) (IT .. O,5) (O .. 0,5)
Luiurf1 (%) 'I,O 1,0

barium (Ba) #I <15 <15 <-15

e:adrniwTl (Cd) "o,n <(;I,ll <O,rl

Kobalt(Co) 3,3 7,7 ., 4.9

koper{Cvl {U 9,1 <:5,0

kvvik (Hg}illi c'0,05 <\),05 <O,OS

!(Jod (PO) <13 <;13 '~'i3

rnolybdfW.!1 (Mol ,5 <1~5 <l}S

nikko! (Ni) <3,0 <3 rO

link (2n) 213 <:]7

PAK{som 10) 0,20 0.21 n.B

PCB's(som 7} rttL na n,eL

11 Vittle nieuwsorietvan SenierNovem van:2 april2nOS !Jfijkl f!atdOl1ormenvoorbari.um in 9rond vanaf1 npfil2.00tl tijdoiijl< buit(~n

worKing zijn gesteld. f\.lsverhoogdebarillrngehalten het gellolg zij!1van menselijk h,mdeien, I'ao het bovoegd 9"zag ait gehaile
beoordelen op basis van de voormalige inlerventiewaaraen
11# geioetst aande l,w88rae voor allOrganisch kwik
rLil nie! aantoonlJaar

16\20 VnrK'lOnend bodemonderzoek Zutphenseweg 1'<348 te GQfssel
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4.4 Resultaten grondwater
Tabel4,3 btedt een overzicht van de am31Yl5eresllltalen ell de toetsing van het gmnd~vati~r

label 4.3 Analysel"esultaten grondwater (pgll) en inletj)wlatie

Peilbuis

barium (Ba)

c-admlum (Cd)
Koball(Co)

Koper (Cu)
kwi!;; ([1g)

loed (Pill
molybdeel1 (Mol
nikkel (Ni)
zink (Zn)

benz€en

ethylbenzeen
toltwen
xylenen (som)

s\yre€n
naftaleon

vinylchloride
dichloormetbacll1
't,1·~i¢hloor(~lhaan

,. ,24Jicbloorethaan

1,'y·dichloorelh",en
'I ,2.dichLetheell (cisHHf1S)
dich!l1orpropaan

lric:hloonnelhaan
1,1, Hrlchloore!haan
t, 'I ,2..1ric:hlooreibaan

tri(Ch!oorelheen)
telfa(chloormeibaan)
lelrachLeH1Beo (per)

minera!e olie (C'IO'C40)

n.a, nie.\ aanloonbaar

55

<0,80
<5,0

<5,0

<:0/15
<J{)

<-:'1,0
<1\)

<20

<0,20

<0,30
<{l,:lCJ

fJ.R

<0,30
<0,050

<0,10

<0,20
<OJ\O

<OJlO
<fl,1 0

1HI

<(),60

<[},10

<[},10

<0,60

<(},Hl

<[},10

<100

4.5 Taetsirlg van de hypothese
basis van de onderzoeksresultaten wordt

het terreln te vervvschten aanvaard.

hy!)otl'1e~;e dat er geen bodernvewntreiniging op

VerKeonendbodemonderzoekZUlphenseweg filMS Ie Gors-~el 17\10
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aUe parameters

5 Conclusies

Tauw heeft in van Gelderland een verkennend bodernonderzoek uilgevoerd

aan de Zutphenseweg N348 in GorsseL

De aanleiding \foor het bodemonderzoek wordt gevofmd door de voorgenomen

besten'lmingsplanwijziglng welke noodzakelijk is yom de reconstructie van de N348 tel' plaan';8.

Hel doel van het bodemonderzoek is het vastleggen van de actuele milieuhygienische kwaliteit

van de grond en het grondwater.

De onderLoekslocatie heen op di! moment een agrarische en is onverdacht voor

bodernverontreinlging. De tolale oppervlakte bedraagt circa 2.695 m:C.

Zintuiglijke waarnerningcJf1
Bij het veldwerk zijn geen bijzonderheden aangetroffen welke ktH1nen dulden op eventuale

bodemverontrelniging. het maaiveld en in het opgeboorde bademmateriaalls visueel geen
asbeSlven:lacht materiaal waargenomen,

f3m'om'JHJfld (0,0· .11

In mengmonster (2 tot en met 7) van de bovengrond is het geha!te van kobalt In lietlte mate

boven de aetltergrendwaarde gemelEHl, De geana!yseerde parameters In

gehaften beneden dE, achtergrondwaarde en/of raj>poflage!::jrens,

In het tweede mengmonster van de bovengrond (1, 8, 9,

garneten in beneden de achtergrondwaarde enlof rariporta!1EJ!::jrens.

OnderOHJm/· 2, () m

In het mengmonster van de overschrljdl hel gehaJte van kobalt de
achtergrondwaarde, De overig geanaiyseerde parameters zljn In gehalten tJeneden de

acl1tergrondwaarden en/of mpportagegrens,

Grondwater
In het grondwater van peUbuis 1 is de concentratie van barium in lichte mate bOllen de

streefwaarde. De parameters in concenlmlles beneden de streefwaarcle

en/of rapportagegrens.

Verkennendbodemondefzoef\: Zuiphenseweg 11/348 Ie GOfssel 19\2fi



de locatie is van

er geen milleuhygfenlsche

Conclusies

basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld

verontreinlgingen, basis van de onderzoeksresultaten

belemmerlngen voor de voorgenomen on'twilkkEiHn!['Jc

Do verhoogde gehaUentconcentraHes van kobaf! en barium zljn waarschljnlljk van nature

aanw8z1g. Doze metalen l(Omen als complexgebonden metalen vom in de iJodem en zijn niet te

relateren aan menselijk handefenc

Opgemerkt wordt dat de bi] eventuele graafwerkzaamheden, vanwege enkele verhoogde

gehaUen, niet zonder meer is buiten de locatio. Zodra de grand wordt afgevoord naar

€len ander werk dan kan een parlijkourlng conform het Besluit bodemkwalilelt worden verlangd.

20120 Verl(ennewj bodemonderzool( Zulphenseweg N34!l til G()fSsel
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Gn:md

!-1ntllus; 2 'Xl
lulmn:2 %

AW T
METAlEN
cadmium
kabai!
koper
kWlk
load
rnoiybdeen
nikkei
zink

0.35
,1.3
19
01()

32

1.!"
i2
59

184
96
23
Hl1

337
190
34
303

PAKs
PAKs (toiaal}(som '10) 21 40

ANDERE GECHlOHEERDE KWS
PCBs (som 7) OJJ040 OJO 0,20

OVERIGE VER61NDiNGEN
minerale oUe sa 5i9 Hmo

AW T l: Achiergrond-, Tussen- en Interventiewaarden 91'00d [mg/kg as}
Streefwaarden grondwater en IntervenHewaarden bodemsanering uit de Circulaire 80demsanering 2009
(Staatscourant 17 april 2009, (7)
Achtergrondwaardel1 uit Toepassen van grand en oppervlaktewater conform de Staatscourant
2007,247

Humus: 4. 'y"
lutum:2. %

AW T

40

2000

349
190
34
319

GAO

8.2
54
98

191
£16
23
190

4,:1
29
59

0.38
43
21
fU1
33
1,5
12
62

METAlEN
cadmium
Kobalt
Koper
kwik
load
moiybdeen
nlkkei
zink
PAKs
PAKs (totaal){som W) 1.5
ANDERE GECHLOREERDE KWS
PCBs (som 7)0.0080 0.20
OVER1GE VERBINDINGEN
mlnerale oHe 76 1038

AW ll: Achtergrond., Tussen· en lnterventiewaarden
Strflefwaarden grondwa!er en In!erven!iewaarden bo(:!I;nns3ine,ring Bodemsanering 2009
(Staalscourant 17 april 2009, (7)
Acnlergrondwam:den uil Toepassen Van grand en baggerspeC{(1In oppervlaktewaler contom, de Staalscourant
2007,247



METALEN
bariwn
cadmium
kobdit

food

zink

AFR)MATISCHE VER81NDINGEN
benzo8n
lolueen
eillylbenzeen
xylenen
slyfmm (vilwUJer'lzeen)
naftaieen

GECHWREEROE KWS
cHchloommtnaan
trionkmnnethaan (chloroform)
letrachloormethaan
11 ·dichloorelhaan
12dlchloorelha!:Hl
11 Hrichloorethaan
112~trichloorethaan
vinylchloride
11·diohiooretheen
12-dichloorelheen
dichloorpropanen
lrichloorethefH1
tetr8cl11ooretheen

OVEHJGE VERBINOINGEN
minerale olie
lriOloommelhHHn

So

50
040
20
i5
0050
15
5.0
15
65

0.20
Ul
4.0
020
(La

0010

0.010
6.0
0.010
7.0
'1.0
0.010
oeliO
0.010
0.010
0010
080
24
OOW

50

To

338
3,2
60
45
0.18
45
153
4S
433

15
504
n
3f,
153
35

500
203
5.0
454
204
150
65
2.5
5.0
10
40
262
20

32f)
315

10

625
0.0
100
75
030
7[i
300
'1'5
BOO

30
1000
150
70
:300
70

1000
400
10
900
400
:300
130
5.0
10
20
80
500
40

600
630

So To 10; Slwer·, Tussen.. fJnlntervenfiewaarden grcmclwi;lleJ!'
Slref:!w,Jarden grondwaler en Inlervcmliewaarden bo(ien'lS~1Inering uit deCirculaire Bodemsanering 2009
(St,lalsc()oranl 17 april 2009, 67)
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Indien u neg vragen !teeft of aanvullende informatle wenst verzooken wij u om contact op te nernen met
Klantenservice.

W ij verbouwen U met de toegezoncJen informaHe van dienst Ie

Met vl'lendelijke groet

AL·West 6.\1. DIu. Peter Wijers, Tel. +311570599557
Klantenservice
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OpdracM'149475 Bodem I Ell1aat Blad 2 van 3

851126
851133

851140

Monstemame

08,09,2009

08.09.2009

08,09,2009

MOllsteromschrij\ifng

BG 1en 811m 12 {O ~

HG 2l!m 7 {O

~C; H/m3

Eeohc!d

PAK,

Fel1anthreen

PAK I\fFm~t11
.. ,.. ""L" "" " .•.......

Som PAl{ i\fr;~()n.n. Ii~"t"~",rn

Minora"i,c. .:" ..
Koolwaterstoffractie ClO·C4G

I<oolwatersloffractie C10-C12

l<oofwatc,rstoffractfe..C.•..•...1..2"..C.."'..1.,.6..•... .., ".•........" .
Koofwaterstoffractlo C 16·C20

Koolwatersloffraclie C20-C24

f\oolwaterstoffrootia C24·(;28

85'1126 !lS1'133 851140
l3il 1"" 8 lim 12· l3G 2 lim 1 (; .. t),~1 00 1tIml (0,4 .. 2,Oj



AL",West B"V..

!iandelskado 39, 7417 DE Deventer
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Tel. Fax +3HO)5"f(1 699161
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Opdracht 149475 Badem I Eluaat

Eenheid

l<:oo!watersl0ffractie G28,C32

l<oolwatcrsloffraclie·C32C36

KOQlwalerstoffraclie C36,C40

851126
BGlon HUrn

8fH133
BG 2 tim "I to - U,5)

Brad :5 van 3

851140
OG 1Vm, IUA - 2,U)

Ver/(/arillg: "<" of IUt [wteklwl {([tJlnerdl1l1 dl7 mppol1agegrells ,

de daadwerlwlijke rapporfagegrons knn In sommige gevallon arwijkoll van tie Mandtii'Jrd woardt? voor debetreffrmde iJn8lysfi door bijvoorbeo/d
malfixeffecUfil ofto weiolg monstermaleriaa/

++ Deze ht1l1deling Is oifgevoofd,

x) Gell8lles belleden de ftJppotlagogrol1$ 'lijn aiel moe Intwgrepen,

By deze som zijn rosultalen "<rapPQriagegrens" vemwnigvuldigd Inot 0_ I: itldien don ,som berekond uit minirmmllMn VOl'/lo,:;gcle r,lpr.,on'agGfj,rO/;I$,
diOilt voor hel fE/sul!,la! "<" gGIt,lrm Ie WOnlGlL

Het organisc[le stof geha!!<;') wordt gecorrlgeerd voor het luturn gehalle, als geen lutum bepaald Is wordI
gecorrigeerd als ware het lutum gehalte

OG oncJGrzOGksresultalen hob/JOIl aileen hOi'rerrklo'g op mC/fls'lerm,lle,ritlill, De ondelrloekslij,1 o'fl1\lalde periodeWssenecceptalie
ven de opdrtlchl 1m rapportage, Mons/ers mel onbe!<er;lde he,'komst kunmll1 slochls worden op pleusibNiteit

AL·West B.V. PhI'. Peter Wijers, Tel. +31/510699557
Kfantenservice

conform AS 3000: I\oolwalersloffracfie (:10,(:40 Koolwalersloffractie C1(1-(;12 KoolwiJlersloffmctie C12-C 15 Koolwalei'Sloflractie C16,C20
!-(oolwalorslolfraclie C20-C24 Koolwalofs(()lfroclio C24-(;28 !-(oowalersloHtaelieG28c (;32 I<oo!walersloffracllo G32-C:J6

Koclwalersloffraclie C36-(;40 Sotn PAK (VROM) Smn PCB fI Balischi'nilElr) SOli, PCB (1 Ballschrniter) (FacIoI' OJ)

conform AS 3000; Voo!behandfJllng wnlonn !\83()()O Drogo slof (Os) 8arium (Ba) Lood (po) Cadmium (CU) Cobalt (Co) L1zGr (Fi"203)

Koper (Cu) Molybdeofl (Mq) Nikkel (Nil Kwik (!ig) Zink (In) Fmclfe < :2 pm 80m PAK (VROM) (FaClo! 0,1)

confQi'm AS 3000 en NEf\t 5154: Organische slot

conform AS 3000INEN &961INEN-EN 13651/!80 11466:Koninf)swater ontsluiUni'J
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AL-West B ..V ..
Handetskooe ag, 1417 DE Devenief
Postbus oga, 140lJ AR Devenler
Tel. +31{O)570 699765, Fax +31{O}570 699161
[7,Mail:info€iJrJ1"we.stn!, www.al-westnl

TAUW f'\1:::\lCk!TI:::D

POST13US 133
7400 DEVENTEH

Datum

Relatioor

Opdrachtnr.

Blad 1 van 3

ANALYSERAPPORT

Opdracht 150350 Watel'

22.09.2009

35003840
150350

Opdrachtgever

Referentie

Opdraclltacceptatle

Monstememer

Geachte heer, mevrouw,

35003840 TAUW DEVENTEI:<;

4676003 ZulpherlSt'Wc'g 2, N34H
14,09,,09

Opdrachtgever

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde lahoratoriumonderzook De analyses zijn, tOOl'ij
anders vermetd, uitgevoerd overeenkomstlg onze erkenning voor de wer!<zaarnheid "Analysevoor mllieuhygienisch
booemooderzoek" van het Beslult Bodernkwalitelt

Indian u gerJevens wenst over d,,'rTI1:>Af,nI1;7Rk:F'rI1f"fiAn van een methode, kunnen wij u daze op verzook verstrekkerL

Oil rapport mag aHeerl in zijn gehool worden gG'feproduceerd. Eventuele bijlagen onderdeel van he! rapport

Indien U 110g vragen !looft of aanvullende il1f,nf'"n:::.fk" lNC'j'V:f vE.'fZoeken wij U orn contact 01' te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toe-ge:zonden informatie van dienst te

Met vriendelijke groet,

AL~West B.V. mlr. Peter Wijers, Tel. +3'U510699557
Khmtenservlce

Olstributeur

T AUW DEVE.NTEF~, Arjan Lutler'op



AL..West B ..V"
Iloodels!<a<:le 39, '7417 DE Dewnler
Pnstnus 693, 7400AR Deventer
Tel. +31(0)570699765, F"x +'l1:tm<;7f1 699161
e-Mail: info(@al,,~';tnl, W\wuJ!-westnl

Ope/Yacht 150350 Water

Monster-nr, Monstemmschryving

855924 Pb1 r\<J,,;)"'f.;JI

Monstemame

14.09,2009

Monstemamepunt

Blad 2 van 3

855924
Pb i 1'(3,5-4,5)

ArQmat,,e""n,"", ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Benzeen

"",,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,'

Tolueen

pgll

pgJl

Tetrachroormethaan

i i~[)iclll()O"rt:Jtl113an

Chfoorhoudende koolwaterstoffen

Dicl1(oormethaan
",."", "",.""".",."""""

Trichloonnethaan

Som cisltral1s-1,2-



AL-West B ..V ..
HBnde!skade 39, 74fl DE Deventer
Postbus693. 7400AR Deventer
Tel. +31 (0)57Q 699165, Fax +31(0)670 699"61
(."Mail: info@al·wesLnl, www.al-westnl

Opdracht 150350 Water

Minerate olie
Koolwaterstoffraclle C1O--C40

KooiwaterstoffractJe C1G-C12 _ ,-', .

Koolwaterstoffractie C12-(;16

I<oolwaterstoffractie (;16·C20

Koolwaterstoffractie C20..(;24

l<ooiwaterstoffracUe C24·C28

Koolvv[jtE)fstj?fffBlctie C28·C32

Kooiwaterstoffractie C32·C36

Kooiwaterstoffractie C3&C40
................. ' .•,:....

;~lr()~,.l'l1I~()IJclE~rJ(fE:.lkoolwater$t()ffefl

Tribroomrnethaan

655924
Pb 1 1"(3.5-4.5)

l1.a.

0,63

Blad:3 van 3

Verkfaring: "<." of rb'<. belekrml kfeiner dan de rapportagegrens .
de tJaadwerkelijke rapporlagegtens kan in sommige goval/en afWijkt!l1 v,m de slandaard waarde vonI' de LJefreffonde analyse door bfjvootlxmld
rruJlrixeffecten of Ie weinig monslBrmateriaal.

++ Deze hendeling is w1gevoetd.
if) Bij deZe som zijn tesultaten "<rapporlagegrens" met 0, 7; indien een som is lJere/(end uit minimaateen vetboogde mppor(afjegtens.
dan dient voathe! resulldal "<"gelezen te worden

De onderzoeksresultHten heblJen aileen hetmkklilg op hel aangeleverde monslermatcfriaal. De o{1derzoekslijd omval de pet!ode lusSlfHlacceptatie
van de opdracht en ropporiage. Monstets mel rmIJfJKGnde IltJrkomsl, kUllnen sleGhls beperkl geconlrofeerd wordf:,/1 op plzwsiIJ11iteit ,

At~West B.V. Dhf'. Peter Wiler'S, Tel. +31/570699557
Klantenservice
Dit electronisch gegenereerde is gecontroleerd en vrijgegev(:;n. In ovcreenstemming met de
veraisten van WEN EN (SOllEe 17025:2005 voar eenvoudige rapportage is dU ,'apport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Q!?hibutllur

TAUW DFVFNTEf.'(, Arjan L.U"t"'JjJ

!2!B~llastl!methoden
confemn AS 3000: Dichloo!Tlletha.1fJ Tribrool11methaan (broH1ofonn) 8enzt'en TdchlofJlrnelhaan Tetrachl()(){fflelhtklll (Tetra)

Toluc,'0h Elhylb€11Ze,jll t,1·Dichloorethnan 1,2,Dlchloorethtklll 80m N&1t.1leen Styroon 1,1,1-TrkhltXliethaan

1,1,2-Tdchloorethaan VinylchlOlide 1,1·DichltXjmtller1n Born cisltmns- t,2-Dichlooretheefl Trichlooreth~ (Td)

Te!rachloorelheen 80m Dichloofpropnn('l'l l<{)(~waterstoflra<:tjeC10-C40 !<ootwatefsto1fracUH ClO·Ct?

Koolwd!erstoffractle C12·C16 Koolwaterstoffradie (;16-(;20 Ktdwaterstoffradie (;20..C24 I<oolwaterstcffraclie (;24..C28

Koolwnterstoffmctje C21'",(;32 Koolwatr]fstollmctle (;32-(;36 Koo!walerstolfradie C36·C4CJ

conform AS 3000: Barium (8a) LtX)d (PO) Cadmium Cobalt (Co) Koper leu) MolyfXlef'f! Nikkel (Ni) Kv.rik (Hg) Zink (2n)

SomXyil:,nen (Factor 0,7) Somcis/trans-1,2·,Qiclllooreth"Cil (Fi:lCtor 0, 7) S(~n DlchltXllpropanen U'c.rl,,, n



Chromatogram No. vVvv'iJ, Analysfs






