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MAATSCHAP DE HAAS

1 Inleiding

Inkiding

In opdracht van de dhr. de Haas, woonachtig aan de Beerseweg nr. 19 te Haps is
door Kragten in december 2009 een verkennend bodemonderzoek verricht op boven~

genoemde locatie.

De aanleiding voor het uitvoeren van het bodemonderzoek is de bestemmingswijziging
van het perceel. Het doel van het onderzoek is om de actuele milieukundige kwaliteit van
de hodem (grond en het grondwater) van de onderzoekslocatie na te gaan door middel
van een steekproef conform de NEN 5740 (Onderzoeksstrategie bij verkennend bodem~

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

Leeswijzer:
In het vooronderzoek (bfd. 2) zijn alle relevante gegevens van de onderzoekslocatie ver~

zameld. Op basis van deze gegevens wordt een hypothese opgesteld ten aanzien van de
miIieuhygienische kwaliteit van de grond en het grondwater van de locatie. Afhankelijk
van de hypothese wordt een onderzoeksopzet (bfd. 3) gekozen waarmee de milieu~

hygienische kwaliteit van de bodem wordt onderzocht. Na uitvoering van het veldwerk
en de chemische analyses wordt getoetst ofde resultaten (hfd. 4) overeenkomen met de
gestelde hypothese en wordt nagegaan ofde gevolgde onderzoeksopzet voor de locatie
adequaat is geweest. Aan de hand van de onderzoeksresultaten worden conclusies
getrokken (hfd. 5) en eventueel aanbevelingen gedaan (hfd. 6).

Kwaiiteitsborging en onpartijdigheid:

Ret veldwerk is uitgevoerd door ofonder toezicht van een gecertificeerd veldwerker,
conform de BRL 2000 en conform de VKB-protocollen 2001 en 2002.
Kragten verklaart op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de opdracht
gever ofbelang te hebben aan de resultaten van het onderzoek.
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MAATSCHAP DE HAAS

2 Vooronderzoek conform NEN 5725

Vooronderzoek confonn NEN 5725

2.1 Locatiebeschrijving
De onderzoekslocatie is gelegen op het perceel aan de Beerseweg nr, 19 te Haps,

gemeente Cuijk. Het perceel is kadastraal bekend onder Haps, sectie A, nummer 1192

De onderzoekslocatie betreft het gehele perceeL De oppervlakte van de onderzoeks~

locatie bedraagt 7.519 m2
• Op het perceel is momenteel een varkens~ en rundvee~

houderij aanwezig, De oppervlakte van het bebouwd deel (diverse stallen, machine~

berging en woonhuis) bedraagt circa 2,200 m2
, Het overig terreindeel (5,319 m2

) is verhard

met beton of klinkers of in gebruik als weiland of (moes)tuin. Ten behoeve van de

geplande woningbouw zuBen de stallen en de machineberging worden afgebroken.

De onderzoekslocatie wordt ten noorden, oosten en zuiden begrensd door de Beerseweg

en ten westen door agrarisch gebied. Voor de onderzoekslocatie wordt verwezen naar

de tekening in bijlage 2.

2.2 Bodemopbouw
Ingedeeld volgens het systeem van bodemdassificatie van STIBOKA wordt de boven~

grond (tot circa 1,2 m -my) ter plaatse gerekend tot de Gooreerdgrond en/of de Polder~

vaaggronden, Deze gronden zijn overwegend gevonnd in lemig fijn zand of lichte zaveL

2.3 Bodemsamenstelling en g!,!ohydrologische situatie
De natuurlijke bodem in onze streken is hoofdzakelijk gevormd door de afzetting van
bodemmateriaal dat werd aangevoerd via de wind, rivieren of de zee. De opbouw van de

bodem bestaat in het algemeen uit jongere lagen boven op oudere afzettingen.
De wijze van afzetting, de herkomst van het bodemmateriaal en de invloed van de

bodemvormende processen nadien, zijn bepalend geweest voor de diverse bodemlagen

zoals wij die momenteel aantreffen. Deze bodemlagen worden afhankelijk van de leeftijd,
herkomst en afzettingswijze, ingedeeld in geologische formaties.

Door breuken en verschuivingen in de aardkorst zijn de fonnaties plaatselijk verzakt

(slenk) of juist opgestuwd (horst). De globale opbouw tot een diepte van circa 10 m ·mv is
venneld in tabel1.

Tabell: Geologie, lithostratigrafie en geohydrologie

Hoogte Geologische fonnatie lithosuatigrafie geohydrologische

(mNAP) eenheid

+11 Nuenen groep dekzand

+6 Fonnaties van Kreftenheye, zanden en grinden met klei- eerste watervoerende

Eindhoven, Sterksel inschakelingen pakket

2



MAATSCHAP DE HAAS Vooronderzoek confonn NEN 5725

De geohydrologie van de borlem hangt nauw samen met de opbouw van de bodem uit
relatief goed of slecht waterdoorlatende lagen. In tabel1 staat tevens vermeld tot welke
geohydrologische eenheid de diverse formaties worden gerekend.
De hoogteligging van de deellocaties bedraagt circa 11,5 m +NAP. De stijghoogte van het
eerste watervoerende pakket bedraagt ter plaatse circa 10 m +NAP. Bijgevolg kan op de
locatie grondwater worden verwacht vanaf circa 1,5 m Mmv. Afwatering van het gebied
vindt plaats door middel van grondwaterstroming naar de rivier de Maas.

De stromingsrichting van het grondwater is globaal noordoostelijk. De onderzoeksM

locatie is niet gelegen in een grondwaterMen/ofbodembeschenningsgebied.

Bronnen:

- Grondwaterplan

- Topografische Atlas (ANWB, 2004)

- Provinciale Milieuverordening

• www.AHN.nl (Actueel Hoogtebestand Nederland)

2.4 Vroeger en huidig gebruik
Op de locatie is sinds de begin jaren 1960 een boerderij aanwezig. Voorheen was de
locatie in gebruik: als landbouwgrond. Op het perceel bevinden zich diverse stallen,
een machineloods, mengvoedersilo's, twee bovengrondse dieseltanks en het woonhuis.
De stallen zijn grotendeels voorzien van drijfmestputten. De daken van de opstallen
zijn voorzien van asbestcement golfplaten.

De bovengrondse dieseltanks (2x 1.200 liter) zijn achter elkaar geplaatst in een stalen
opvangbak in de machineloods. De loads is voorzien van een betonvloer.

Op 26 juli 1993 is door de gemeente een vergunning verleend in het kader van de
Hinderwetvergunning voor het in werking hebben van een varkens- en rundveehouderij
op de locatie. Deze is tot heden de vigerende vergunning.

Bronnen:

• Perceelseigenaar

- gemeente Cuijk

2.5 Eerdere onderzoeksresultaten
Op een klein deel (circa 350 m2

) van het noordelijk gelegen perceel aan de Beerseweg
nr. 14 is in juni 1996 een verkennend bodemonderzoek conform NVN5740 uitgevoerd
in verband met de bouw van een stal. Vit de resultaten blijkt dat in de boven~ en onder~

grond (landbouwgrond) geen verhoogde gehalten zijn aangetoond. In het grondwater zijn
licht verhoogde gehalten aan arseen en cadmium aangetoond.

Bron:

- Verkennend bodemonderzoek Beerseweg or. 14 te Haps (G&O - consult BV, Oploo d.d. 20 juni 1996)

3
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De gemeente Cuijk beschikt niet over een bodemkwaliteitskaart. Op de conceptversie van
de bodemfunctieklassenkaart is voor de onderzoekslocatie de bodemfunctie natuur en

landbouw toegekend.

Bronnen

• Gemeente Cuijk

2.6 Bodemloket
Het Bodemloket is een initiatief van de gezamenlijke bevoegde overheden in het kader
van de Wet Bodembescherming (12 provincies en 29 gemeenten). De verzamelde bodem~
informatie kan op www.bodemloket.nl worden ingezien. Op de site kan worden nagegaan

of er op een bepaalde locatie onderzoek heeft plaatsgevonden, of dit onderzoek
aanleiding geeft tot vervolgstappen (nader onderzoek of bodemsanering) of dat een
locatie wellicht al gesaneerd is. Nadere informatie over de aard en omvang van de
verontreinigingen wordt echter niet vermeld. De bodeminformatie van het plangebied en
de directe omgeving zoals vermeld op het Bodemloket is onderstaand samengevat.

Beerseweg 13 ~ocatiecode NBl68400104)

De onderzoekslocatie betreft een autohandel (inclusief werkplaats) met een benzine
service station. De start~ en einddatum van de activiteiten zijn niet vermeld.

Op de locatie is in 1994 een orienterend bodemonderzoek (door Oko Care) uitgevoerd.
Hierna is door IGN in 1997 een saneringsplan en nag een orienterend bodemonderzoek

uitgevoerd. Het evaluatierapport van de sanering (door IGN) is afgerond in augustus 1998.
Als status wordt vermeld dat de sanering is afgerond op 6 augustus 1998 en dat
de locatie voldoende is gesaneerd. Het betrof een volledige sanering van de locatie.

2.7 Regionale achtergrondgehalten
Uit onderzoek is gebleken dat in diverse regio's de grond en/of het grondwater veront
reinigd is zander dat hiervoor een directe oorzaak kan worden aangetoond. Deze diffuse
verontreinigingen kunnen het gevolg zijn van neerslag van verontreinigende stoffen
afkomstig van industrie en verkeer, door afzetting van verontreinigd slib of door de
verzurende en vermestende effecten van de landbouw. Doch verhoogde gehalten kunnen
ook een natuurlijke oorsprong hebben vanwege geologische afzettingen.
De mate van verontreiniging is gebiedsafhankelijk (zie onderstaand rapport).

In de regio waarin de deellocaties zijn gelegen kunnen in het grondwater verhoogde
gehalten aangetroffen worden met zware metalen (met name nikkel) en arseen (als
gevolg van verzuring, vermesting en als gevolg van natuurlijke afzettingen).

Bron:

- Diffuse verontreinigingen in de provincie Limburg (rapport Tauw Deventer, november 1995)

4
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2.8 Hypothese
op basis van het vooronderzoek wordt wat betreft de milieuhygienische kwaliteit

van de bodem (grand en grondwater) van de onderzoekslocatie het volgende verwacht:

Grand t.p.v. bovengyondse dieseltank
De aanwezigheid van een bovengrondse dieseltank heeft mogeUjk geleid tot een
olieverontreiniging in de bovengrond (tot circa 0,5 m wmv). De milieukundige kwaliteit

van de bovengrond is verdacht.

Grand (on-)verhard terreindeel
Het gebruik van de locatie als veehouderij voor zowel het bebouwd alsook het (on-)
verhard terreindeel heeft mogelijk geleid tot verontreiniging van de grand. In de grond
worden gehalten aan zware metalen, PAKwtotaal en minerale oUe verwacht hoger dan de
Achtergrondwaarden. De milieukundige kwaliteit van de grand is verdacht,

Grondwater

De milieukundige kwaliteit van het grondwater is verdacht ten aanzien van de aan
wezigheid van diffuse verontreinigingen (met name zware metalen), In het grondwater
kunnen derhalve regionaal (sterk) verhoogde gehalten aan zware metalen (met name
nikkel) en arseen aangetroffen worden.

Asbest
De daken van de staHen op het perceel aan de Beerseweg nr, 19 zijn voorzien van
asbestcementhoudende golfplaten. De locatie kan worden aangemerkt als een
asbestverdachte locatie. Verwezen wordt naar de NEN5707 (hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.1).

5
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3 Onderzoeksopzet

Onderzoeksopzet

3.1 Bemonsteringsstrategie
Op basis van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie verdeeld in twee deellocaties,
namelijk: bovengrondse dieseltanks (deelloeatie 1) en het (on-)verhard terrein (deel
locatie 2). Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740.

De grand en het grondwater ter plaatse van het (on-)verhard terreindeel zijn onderzocht
volgens de strategie voor verdachte locaties met heterogeen verdeelde verontreiniging op
schaal van monsterneming (VED-HE). De bovengrond ter plaatse van de boven~grondse

tanks is onderzocht als een verdachte locatie (YEP).

De aantallen boringen, boardiepten en analyses zijn per deellocatie vermeld in onder
staande tabel. De locatie is niet onderzocht op asbest conform de NEN 5707 (asbest
in de bodem). De aanwezige verhardingen en funderingen kunnen niet worden aan
gemerkt als borlem en zijn derhalve chemisch niet onrlerzocht.

Tabel2: Boor- en analyse-opzet

deellocatie oppervlakte Boringen Analyses
(m~

tot tot met boven- onder- grond-
O,5m-mv 2m~mv peilbuis grond grand water

verhard en 5.319 15 3 1 4x 3x 1x
onverhard STAFt STAP1 STAPW
terreindeel

(veehouderij)

bovengrondse -- -- 3 -- lxm.o. -- --
opslagtanks

De pumverharding is indicatief vlsueel beoordeeld op de aanwezlgheid van asbest.

STAP1= Standaardpakket-grond, STAPW= Standaardpakket~water, m.o.= minerale oUe

3.2 Veldwerk
Het veldwerk is uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000, door (of
onder toezicht van) een ervaren veldwerker. Het plaatsen van handboringen en peil~

buizen, het maken van boorbeschrijvingen, het nemen van grondmonsters en het
waterpassen is uitgevoerd conform het protocol 2001. Het nemen van grond
watermonsters is uitgevoerd conform het protocol 2002.

6



MAATSCHAP DE HAAS Onderzoeksopzet

3.3 Laboratoriumonderzoek
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform het accreditatie schema AS3000
door een RVA~geaccrediteerd laboratorium (Alcontrel BV).
De monsters van de boven~ en ondergrond zijn op het lahoratorium samengesteld tot
mengmonsters. Het grondmonster ter plaatse van de bovengrondse tanks is onderzocht
op het gehalte aan minerale oUe. De grondmengmonsters en de grondwatermonsters zijn
onderzocht op een pakket aan verontreinigende stoffen conform het Standaard~pakket~
grond respectievelijk het Standaardpakket-grondwater. Voar de parameters
uit deze pakketten wordt verwezen naar bijlage 4 (analysecertificaten) ofbijlage 5
(taetsingstabeBen). Voar het berekenen van de toetsingswaarden zijn van de grond~

mengmonsters tevens de gehalten aan lutum en humus bepaald.

3.4 Toetsingskader analyseresultaten

3.4.1 Grond
Voor het gebied zljn geen Lokale Maximale Waarden (LMW) vastgesteld (d,w,z, geen

gebiedsspecifiek toetsingskader). De met de analyses aangetoonde gehalten in de grand
zijn derhalve getoetst aan het generieke toetsingskader uit het Besluit bademkwaliteit
(Bbk) van VROM,

In het Besluit worden twee generieke functieklassen onderscheiden, te weten 'wonen' en
'industrie'. Voor beide klassen zijn maximale kwaliteitswaarden vastgesteld, te weten de
Maximale Waarden voor de bodemkwaliteitsklasse Wonen (MWW) en de Maximale
Waarden vaor de bodemkwaliteitsklasse Industrie (MWI). Voar moes- en volkstuinen,
natuur en landbouwgrond gelden de Achtergrondwaarden (AW).

De MWI liggen veelal onder of gelijk aan het niveau van de Interventiewaarden.
Bij een gehalte hager dan de Interventiewaarde is sprake van sterke verontreiniging.
Ingeval van overschrijding van de MWW worden de gemeten gehalten tevens getoetst
aan de tussenwaarden (het gemiddelde van de AW en de Interventiewaarde) om vast te

steBen of het uitvoeren van nader onderzoek noodzakelijk is. De toetsingswaarden voor
grand zijn afhankelijk van de bodemsoort.

3.4.2 Grondwater
De aangetoonde gehalten in het grondwater zijn getoetst aan de streef- en interventie
waarden bodemsanering van VROM.
De streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodem~
kwaliteit, die voldoet aan aIle functionele eigenschappen voor mens, dier of plant en

waarbij zelfs op lange termijn verwaarloosbare risico's bestaan voor het ecosysteem.
Wanneer alle gemeten gehalten beneden de streefwaarden (of detectiegrens) liggen wardt
de bodem als niet-verontreinigd aangemerkt. Een overschrijding van de streefwaarde

wordt aangemerkt als een lichte verontreiniging.

7



MAATSCHAP DE HAAS Onderzoeksopzet

De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen van de bodem
voor mens, plant en dier emstig zijn of dreigen te worden venninderd.
Bij een gehalte hager dan de intelVentiewaarde is sprake van sterke verontreiniging.
De tussenwaarde is het gemiddelde van de streef~ en interventiewaarde en geldt ais
actieniveau voor het uitvoeren van nader onderzoek. Gehalten hager dan de tussen~

waarden worden aangemerkt als matige verontreinigingen.

8
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4 Resultaten

Resultaten

4.1 Veldwerk
Het veldwerk is uitgevoerd door de gecertificeerde veldwerkers (dhr.]. Scharnigg en
dhr. D. Brink) op 3 en 4 december 2009. De daken van de staHen zijn voorzien van
asbestcement golfplaten. Aan het maaiveld van het terrein zijn geen bijzonderheden

(zoals asbestverdachte materialen) waargenomen die kunnen duiden op de aanwezig
heid van bodemverontreiniging.

De deeHocaties zijn in het veld uitgezet aan de hand van de plantekening. De boor~ en
bemonsteringspunten van de grond en het grondwater staan aangeven op de situatie~

tekening in bijlage 2. De profielbeschrijvingen van de boringen zijn gegeven in bijlage 3.
Voor foto's van de onderzoekslocatie wordt verwezen naar bijlage 7.

Boringen rondom bouengrondse dieseltanks
De grondboringen B02 tim B05 zijn uitgevoerd naast de opvangbak van de bovengrondse
dieseltanks. De boring B02 is uitgevoerd in de betonvloer van de machineberging.

De boringen B04 en B05 zijn uitgevoerd direct aan de buitenkant van de berging ter
plaatse van de betonverharding.

De betonverharding heeft een dikte van circa 0,12 a0,14 meter. De grond ter plaatse van
boringen bestaat vanaf 0,14 tot 2,0 m Hmv overwegend uit zeer fijn tot matig fijn zand.
In de grond van de boring B04 (0,3 tot 0,9 m -mv) en boring B05 (0,3 tot 0,6 m -mv) zijn
zwakke bijmengingen met baksteenpuin aangetroffen.
Aan de grand is geen oliegeur waargenomen. Tijdens het boren is het grondwater
aangetroffen op een diepte van circa 1,4 m -mY. In de grand zijn geen asbestverdachte

materialen waargenomen.

Boringen ter plaatse uan uerhard terreindeeI
De boringen B02 tim B07 en B09 tim B12 zijn uitgevoerd ter plaatse van de klinker- of
betonverharding. De betonverharding heeft een dikte varierend van 0,15 meter (boring
Bll) tot 0,24 meter (boring B12). De klinkerverharding heeft een dikte van 0,08 meter.

De grand onder de verharding bestaat tot een diepte van 2 m Hmv overwegend uit zeer
fijn tot matig fijn zand. De grand ter plaatse van boringen B06 en Bl0 is van 0,08 tot
0,3 m -mv zwak tot matig grindig. De grond van boring B02 (van 0,2 tot 0,55 m -mv) is
matig baksteenhoudend. In de grond van boring B10 (van 0,3 tot 0,9 m -mv) is een zwakke

bijmenging van (baksteen-)puin aangetroffen.

9
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Boringen ter plaatse van onverhard terreindeeI
De grondboringen B01 en B08 zijn uitgevoerd in de (moes)tuin. De grond bestaat tot
een diepte van 0,5 m -mY uit zwak humeus, zeer fijn zand,

De boringen B13 en B22 zijn uitgevoerd ter plaatse van een met gras begroeid (puin-)pad.
Ter plaatse van boring B13 is een laag zand, grind en puin aangetroffen met een dikte van
circa 0,35 meter, Ter plaatse van boring B22 is tot een diepte van 0,5 m -mY zeer fijn zand
aangetroffen,

De grondboringen B14 tim B21 zijn uitgevoerd in het weiland. De grond bestaat tot
0,2 a0,5 m -my uit zwak humeus, zeer fijn zand. De ondergrond bestaat tot 3 m ~mv

uit zeer fijn tot matig fijn zand. De grondboring B18 is doorgezet tot circa 3 m -mven
afgewerkt met een peilbuis (Pb18).

Op of in de grond, met uitzondering van boring B13 en B21, zijn geen bodemvreemde
bijmengingen (waaronder asbestverdachte materialen) waargenomen. Het grondwater
is tijdens het boren aangetroffen op een diepte van circa 1 al,S m -mY.

Grondwater
De peilbuis Pb18 is door dhr,]. Scharnigg op 11 december 2009 bemonsterd.
De veldmetingen en zintuiglijke waamemingen aan het grondwater staan vermeld
in onderstaande tabel 3,

Tabel3: Veldmetingen grondwater

peilbuis grondwaterpeil pH Ee zintuiglijke waamemingen

(m.) (m-mv) (pS/em) -----
Pb18/ B18 0,90 5,67 350 --

10
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4.2 Laboratoriumonderzoek
De monsters van de boven- en de ondergrond zijn per deellocatie op het laboratorium
samengesteld tot mengmonsters en geanalyseerd op stoffen uit het Standaardpakket~

grond, inc1usief humus en lutum. De grondwatermonsters zijn onderzocht op stoffen
uit het Standaardpakket~water.De samenstelling van de grondmengmonsters en het
uitgevoerde laboratoriumonderzoek staat vermeld in tabel 4.

TabeI 4: SamenstelIing (9rond~)men9monsters en laboratoriumonderzoek

(meng-) Boring (nrs) en Chemische en fysische

monster diepte (in em -my) analyses

MMl B01(0-50) en BOB(0-50) Standaardpakket-grond

bovengrond (inel. lutum en humus)

(moes-)tuin

MM2 B02(20-55), B04(30-55), B05(30-60) en Bl0(30-80) Standaardpakket-grond

bovengrond (incl. lutum en humus)

(verharding)

M3 B03(14-60) minerale olie

bovengrondse

dieseltank

MM4 B06(8-35/35-50), B07(10-50), B09(30-70), B11(16-45/45-60) Standaardpakket-grond

bovengrond en 812(24-65) (ind. lutum en humus)

(verharding)

MM5 B14(0-50), B15(0-50), B16(15-50), B17(0-35), B18(0-45), Standaardpakket-grond

bovengrond B19(0-30), B20(0-50), B21(0-50) en B22(0-50) (inel. lutum en humus)

(weiland)
_.-

M6 B13(10-45) Standaardpakket-grond

pad van (inel. lutum en humus)

puinverharding

MM7 B04(90-1201150-2oo), B05(90-130/140-190), Standaardpakket-grond

ondergrond 810(90-120/120-150) en 813(45-85/85-135/145-195) (inel. lutum en humus)

(verharding)

MM8 B18(45-90/9O-140/150-2oo) en B21(50-80/80-130/140·190) Standaardpakket-grond

ondergrond (ind.lutum en humus)

(weiland)

Pb18/ B18 filterdiepte (1,8 - 2,8 m -my) Standaardpakket-water
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4.3 Analyseresultaten
De analysecertificaten van het laboratoriumonderzoek zijn opgenomen in bijlage 4.
De gemeten gehalten in de grond zijn getoetst aan de Achtergrondwaarden (AW) en
aan de Maximale waarden voor de Bodemkwaliteitsklassen wonen (MWW) en industrie
(MWI). De analyseresultaten van het grondwater zijn getoetst aan de streef- en
interventiewaarden van VROM. De toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage S.

Grond (t.p.v. bovengrondse lank)

Uit de toetsing blijkt dat in het monster van de grond direct onder de verharding ter
plaatse van de bovengrondse tank (M3) geen minerale oUe is aangetoond. Het gehalte

is lager dan de deleelielimiel «20 mWkg).

Grond (verhard en onverhard terreindeel)
In hel mengmonsler MM4 is een gehalle aan PAK·lotaal (2,3 mwkg) aangetoond hoger

dan de AW. doch lager dan de MWW. In de overige mengmonsters van de boven- en
ondergrond (MM2, MM5, M6, MM7 en MM8) zijn geen gehalten aangetoond hoger dan

deAW,

Grondwater

In het grondwater is een gehalte aan barium aangetoond hoger dan de streefwaarde.

AIle overige gehalten zijn lager dan de streefwaarden.

4.4 Interpretatie onderzoeksgegevens
Grond

Voor het licht verhoogd gehalte aan PAK-totaal in de bovengrond van mengmonster MM4
(grond onder verharding) is vooralsnog geen verklaring. In de grond zijn geen

bodemvreemde bijmengingen aangetroffen.

Grondwater

Voor het licht verhoogde gehalte aan barium in het ondiepe grondwater is geen directe
oorzaak aan te wijzen.

4.5 Toetsing van de onderzoekshypothese(n)
Bovengrondsetank

De hypothese verdacht ten aanzien van de milieuhygienische kwaliteit van de boven
grand wordt door de onderzoeksresultaten niet bevestigd. In de grond is geen minerale

olie aangetoond.
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Verhard en onuerhard terreindeel

De hypothese verdacht voor de milieuhygienische kwaliteit van de grand van het verhard
en onverhard terreindeel wordt, met uitzondering van een licht verhoogd gehalte aan
PAK-totaal in mengmonster MM4 door de onderzoeksresultaten niet bevestigd. In de
grond zijn geen gehalten aangetoond hoger dan de AW.

Grondwater

De hypothese verdacht ten aanzien van de milieuhygienische kwaliteit van het
grondwater wordt, met uitzondering van het licht verhoogd gehalte aan barium
niet bevestigd.
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5 Conclusies

Condusies

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725. Op basis van bet vooronderzoek

is grond van de onderzoekslocatie aangemerkt als verdacbt ten aanzien van bet voor

komen van verontreiniging in de grond. Vanwege de regionale verontreinigingssituatie

kunnen in bet grondwater verboogde gehalten aan zware metalen worden verwacht.

De bodem van de locatie is veIVolgens verkennend onderzocht conform NEN 5740

en volgens de strategie voor een verdacbte locatie. Het veldwerk is uitgevoerd onder
certificaat op grond van de BRL 2000 en conform bet protocol 2001 en het protocol 2002.

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform AS3000. Hiermee voldoet het

onderzoek aan de eisen van bet Kwalibo.

Op basis van de resultaten van het veldwerk en het labaratoriumonderzoek kan

met betrekking tot de milieuhygienische kwaliteit van de barlem van de onderzoeks

locatie aan de Beerseweg nr. 19 te Haps (gemeente Cuijk), het volgende worden
geconcludeerd:

Zintuiglijk

De verharding op de onderzoekslocatie bestaat uit klinkers (circa 0,08 meter) of
uit beton (dikte circa 0,12 a0,24 meter).

De grond bestaat tot een diepte van 3 m -mv overwegend uit zeer fijn tot matig fijn zand.

In de bovengrond tot 1 m -mY ter plaatse van de boringen B02, B04, B05, B10, B13 en B21

zijn bodemvreemde bijrnengingen van (baksteen-)puin aangetroffen. De daken van de

stallen zijn voorzien van asbestcement golfplaten. Op of in de grand zijn geen
asbestverdachte materialen aangetroffen.

Chemisch (grand)

In de bovengrond ter plaatse van de bovengrondse dieseltanks is geen verhoogd gehalte
aan minerale olie aangetoond.

In de bovengrond onder de erfverharding (tot circa 0,5 m -my) van het zuidelijk

perceelsgedeelte is een gehalte aan PAK-totaal aangetoond hager dan de AW, doch

lager dan de MWW.

In de grond ter plaatse van de overige boringen van het verhard en onverhard terrein
deel zijn geen gehalten aangetoond hager dan de AW.

Chemisch (grondwater)

Het grondwater (peilbuis Pb18) is op 11 december 2009 aangetroffen op een diepte

van circa 0,9 m -mv. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan barium

aangetoond. Het verhoogd gehalte is waarschijnlijk regionaal van aard.
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6 Aanbevelingen

Aanbe'lelingen

Grond

Opgemerkt wordt dat de onderzoeksresultaten een tijdopname zijn en uitsluitend
betrekking hebben op de onderzochte deellocaties. Het onderzoek geeft geen uitsluitsel
over de bodemkwaliteit ter plaatse van de bebouwde gedeelten.

Het licht verhoogd gehalte aan PAKwtetaal in de bovengrond ter plaatse van de boringen
BOG, B07, B09, Bll en B12 vormt geen aanleiding voor nader onderzoek.

Voer het vaststellen van de eindsituatie na de bedrijfactiviteiten en ten behoeve van

de toekomstige verlening van de bouwvergunningen, dient na sloop van de bebouwing en
na het verwijderen van de verhardingenlfundering de locatie opnieuw geheel verw

kennend te worden onderzocht conform NEN 5740.

Asbest

Tijdens het veldwerk zijn op of in de bodem van de onderzoekslocatie geen asbest
verdachte materialen (zoals stukken asbestcement) aangetroffen. Echter in meerdere
boringen zijn sporen of zwakke bijmengingen met puin aangetroffen.

Conform de NEN 5725 (maar ook de ADV 223 en NEN 5707) maakt de aanwezigheid

van puin een locatie altijd verdacht ten aanzien van de aanwezigheid van asbest.
Daarnaast is vanwege de toepassingvan asbestcement golfplaten de locatie asbest
verdacht.

De onderzoekslocatie dient na de sloop van de gebouwen en het verwijderen van
de verhardingen en funderingen onderzocht te worden middels een verkennend
asbestonderzoek conform NEN 5707.
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(I.::. Alcontrol Laboratories

Analyserapport

Kraglen
Dhr. R. Meuwissen
Postbus 14

6040AA ROERMOND

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

Blad 1 van 9

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer
Rapport verificatie nummer

Rotterdam, 11-12-2009

Geachte heer/mevrouw,

: Beerseweg nr. 19 (grond)
: CUY006.02
: 11512278, versie nummer: 1
: UCPHT6D2

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het Iaboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
CUY006.02. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resuUaten hebben
uitsluitend betrekking op de getaste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen veor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met ultzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, ultgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Oit analyserapport bestaat inclusief bljlagen uU 9 paglna's. Aile bijlagen maken onJosmakelijk onderdeeJ ult
van het rapport. Aileen vermenigvuldJglng van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informal!e over de door cns gehanteerde analysemethoden kunt uterugvinden in onze
informatieglds.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heelt over de meetonzekerheld van de analyseresultaten In dlt rapport, dan verzoeken wlj u
vrlendelljk contact op te nemen met de afdellng Customer Support.

Wij vertrouwen ef op u met daze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Ill. ON.!< \"I~r""M,"'l'~" "/c<U"N ''''GfVO''V} O"')fR 0' A'U[!.'f.'" '"""'''''·,M,U,, "CfllfF'","'f" 'W Bu 0, "'"".<'iF! vM, ""n"WlDfl. ." 'MIH'K,,, '" '"'' If ,,,-,,,"'NSCH,,",,O
''''Ml~..m,«'S'''' ""KFlOf"".."",m""$~



ALcontrol Laboratories

Kragten
Dhr. R. Meuwlssen Analyserapport

Blad 2 van 9

Projectnaam

Projeclnummer

Rapporlnummer

Beerseweg nr. 19 (grond)

CUY006.02
11512278 - 1

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

07-12-2009

07-12-2009

11-12-2009

POLYCYCLISCHE AROMATlSCHE KOOLWATERSTOFFEN

rtaftaleert mg/kgds S <0.01

fertartlreert mg/kgds S 0.07

antraceert mg/kgds S 0.01

f1uorentaert mg/kgds S 0.19

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.09

chryseen m9/kgds S 0.11

benzo(k)f1uoranleen mg/kgds S 0.07

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.10

benzo(ghl)paryleen mglkgds S 0.08

Indeno(1,2,3-cd}pyreen mglkgds S 0.08

pak-totaal(10vanVROM) rnglKgds S 0.79 II

pak-totaal (10 van VROM) mglkgds S 0.80 11

(0.7 factor)

organ~che slof (gloelverlles) % vd OS S

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd OS S

METALEN

barium mglkgds S
cadmium mg/kgds S
koba\l mg/kgds S
koper mglkgds S
kwlk mg/kgds S
lood mglkgds S
molybdeen mglkgds S
nlkkel mglKgds S
zlnk mg/kgds S

Eenheld Q

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 I-Ig/kgds

PCB 52 I-Iglkgds

PCB 101 I-Iglkgds

005

90.4 88.7

<1 <1

Gaen Dlv. materlalen

1.4 1.9

2.7 5.4

<20 <20
<0.35 <0.35

<3 <3

<10 12
<0.10 <0.10

<13 <13
<1.5 <1.5

<5 <5
25 40

<0.01 <0.01

0.35 0.03

0.92 <0.01

0.32 0.09

0.17 0.05

0.24 0.04

0.06 0.03

0.09 0.05

0.05 0.03

0.05 0.04
2.2 ') 0.36 I)

2.3 1
) 0.37 ,)

<1 <1
<1 <1

<1 <1

004002 003

89.5 95.6

1.3 <1
Stenen Geen

1.6

4.'

<20
<0.35

<3
<10

<0.10

14
<1.5

<5
47

<0.01

0.04

0.02
0.11

0.08

0.10

0.06

0.09

0.07

0.07
0.64 1)

0.64 ~)

<1
<1

<1

<1
<1
<1

3.4

001

5.5

86.3

<1
Geen

<20
<0.35

<3
11

<0.10

"<1.5

<5

53

s
s
s

s
s
s

gew.-%

9
9

Analyse

drogs stof

gewlcht artefacten
€lard van de artefactsn

De met S gomorkte analyses zlJn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkennlng door de mlnlstorlas VROM en V&W. Overlge accredltatles zlJn gemerkt met
ean Q.

Nummer Monstersoort

001 Grond (AS3000)

002 Grond (AS3000)

003 Grond (AS3000)

004 Grond (AS3000)

005 Grond (AS3000)

Monsterspeclflcatla

MM1 B01 (0-50) B08 (0-50)

MM2 B02 (20-55) B05 (30-60) B04 (30-55) BiD (3D-SO)

M3 B03 (14-60)

MM4 B06 (8-35) B06 (35-50) B07 (10-50) B09 (30-70) B11 (16-45) 811 (45-60) B12 (24·65)

MM5 B18 (0-45) B15 (0-50) B14 (0-501 B17 (0-351 B19 (0-30) B20 (0-501 B16 (15-501 B21 (0-50) B22 (0-50)

~
n~"1 (ri!)
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Kragten Blad 3 van 9

Dhr. R. Meuwissen Analyserapport

Projectnaam Beerseweg nr. 19 (grand) Orderdatum 07·12·2009

Projecmummer CUYOO6.02 Startdatum 07·12·2009

Rapportnummer 11512278 - 1 Rapportagedatum 11-12-2009

Analyse Eenheld Q 001 002 003 004 005

PCB 118 IJglkgds S <1 <1 <1 <1

PCB 138 IJglkgds S <1 <1 <1 <1
PCB 153 1.l9lkgds S 1.0 <1 <1 <1

peBleD jJg!kgds S <1 <1 <1 <1
som PCB (7) IJglkgds S <7 ') <7 l) <7 Il <7 '1

som PCB (7) (0.7 faclor) IJglkgds S 5.2 1
) 4.9 1) 4.9 <I 4.9

11

MINERALE Due
fraclle C10 - e12 mglkgds <5 <5 <5 <5 <5
fraetle C12 - C22 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
fmelle C22 - G30 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
fraelle G30 - C40 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
lolaal olle C10 - C40 mglkgds S <20 <20 <20 <20 <20

De mel S gamerkta analyses zlJn geaccredileerd an vellen onder de AS300D erkennlng door de mlnlsterles VROM en V&W. Overlge accreditatles zljn gemerkt mel
sen Q.

I~ ,",,,r, W[lWM',""""" I'/C""",,, \,:lOOVO'.mJ O""'R'" ",«,M,N, "'~?'WM'''''''' r.H"pc,"'~M IlL) '" ""',_,." V"" "0,--:.0',-",,01' € "'MOlli"!'" If. ''''' '" RO"'" '""f.''''''"G
l'AMmrnEG'S"" X\'X"()"HlO~">t1t.;I"

Nummer Monstersoort

001 Grond (AS3000)

002 Grond (AS3000)

003 Grond (AS3000)

00' Grond (AS3000)

005 Grand (AS3000)

~
"~I') Oit!

Monsterspeclflcatle

MM1 B01 (0-50) 808 (0·50)

MM2 B02 (20-55) B05 (30·60) 804 (30-55) B10 (30·80)

M3 B03 (14-60)

MM' B06 (8-35) B06 (35-50) B07 (10-50) B09 (30-70) B11 (16-45) B11 (45-00) B12 (24-65)

MM5 B18 (0-45) B15 (0-50) B14 (0-50) B17 (0-35) B19 (0-30) B20 (0-50) B16 (15-50) B21 (0-50) B22 (0-50)

/li)
1.1(

Paraaf: -0.'-:
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Kragten
Dhr. R. Meuwissen

Projectnaam

Projectnummer

Rapporlnummer

Beers8weg nr. 19 (grand)

CUY006.02

11512278 - 1

Analyserapport
Siad 4 van 9

Orderdalum

Startdalum

Rapportagedatum

07-12-2009

07-12-2009

11-12-2009

Monster beschrlJvlngen

001

002

003

004

005

Voetnoten

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accredilatieschema AS3000, dlt geld! alteen
vaor de analyses die worden gerapporteerd met het "8" kenmerk.

De monslervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accredilatieschema AS3000, dlt geld! aileen
veor de analyses die worden gerapporteerd met het "8" kenmerk.

De monstervoorbehandellng en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dlt geld! aileen
veor de analyses die worden gerapporleerd met het "S" kenmerk.

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uilgevoerd conform Accredltatieschema AS3000, dit geklt aileen
voor de analyses die worden gerapporleerd met het "s· kenmerk.

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

1
2

De sommatie is een opteliing van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaalsgevonden.
De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

q.
A~Il' lfilJ

Paraaf:
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(I. i; Alcontrol laboratories

Kragten Blad 5 van 9

Dhr. R. Meuwissen Analyserapport

Projectnaam Beers8weg nr. 19 (grand) Orderdatum 07·12·2009

Projectnummer CUYOO6.02 Startdatum 07·12·2009

Rapporlnummer 11512278 - 1 Rapportagedatum 11-12-2009

Analyse Eenheld Q 006 007 008

droge slof gew.-% S 88.7 86.8 84.1

gewlcht artefacton 9 S <1 <1 <1
aord van de artefacten 9 S Geen Geen Geen

organlsche stof (gloelverlles) %vd DS S 2.1 0.7 0.6

KORRELGROOTTEVERDELING

IUlum (bodem) %vd DS S 3.0 <2 <2

METALEN

barium mgtkgds S <20 <20 <20
cadmium mgtkgds S <0.35 <0.35 <0.35
kobell mg/kgds S <3 <3 <3
Koper mg/kgds S <10 <10 <10
kwJk mg/kgds S <0.10 <0.10 <0.10

lood mglkgds S <13 <13 <13
molybcteen mglkgds S <1.5 <1.5 <1.5

nlkkel mg/kgds S <5 <5 <5
zink mg/kgds S 43 <20 <20

POL YCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftalaen mglKgcts S <0.01 <0.01 <0.01
fenanlreen mg/kgds S 0.03 <0.01 <0.01

antracaen mglkgds S <0.01 <0.01 <0.01

lIuorantoen mglkgds S 0.09 <0.01 <0.01

benzo(a)antraooen mglkgds S 0.06 <0.01 <0.01

chrysoon mglkgds S 0.05 <0.01 <0.01

benzo(k)f1uoranteen mglkgds S 0.04 <0.01 <0.01

bonzo{a)pyreen mglkgds S 0.07 <0.01 <0.01

benzo(ghl)poryleon mglkgds S 0.05 <0.01 <0.01

indeno{1,2,3-cd)pyreen mglkgds S 0.05 <0.01 <0.01

pak-totaal (10 van VROM) mglkgds S 0.45 I) <0.1 ') <0.1 11

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.46 2) 0.07 ~) 0.07 2)

(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 Ilgl kgds S <1 <1 <1
PCB 52 Ilglkgds S <1 <1 <1
PCB 101 1l9l kgds S <1 <1 <1

De mot S gomerkte analyses zijn geaccreditoerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de mlnisterles VROM en V&W. Overige accreditalles Zijn gemoi'Kt met
ean Q.

Nummer Monstersoort

006 Grond (AS3000)

007 Grond (AS3000)

008 Grond (AS3000)

Monsterspeclflcatle

M6 B13 (10-45)

MM7 813 (45-85) 813 (85-135) B13 (14S-19S) B05 (90-130) 80S (140-190) 804 (90-120) 804 (1S0-200) B10
(90-120) B10 (120-150)
MM8 B18 (45-90) B16 (90-140) B18 (150-200) B21 (50-80) B21 (60-130) B21 (140-190)

Paraaf:
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(I. Alcontrol Laboratories

Kragten

Dhr. R. Meuwissen Analyserapport

ProJectnaam Beerseweg nr. 19 (grond)

Projectnummer CUYOO6.Q2
Rapporlnummer 11512278 - 1

Analyse Eenheld Q 006 007

PCB 118 IJg1kgds S <1 <1

PCB 138 IJg/kgds S <1 <1

PCB 153 Ilglkgds S <1 <1

PCB 180 I.lglkgds S <1 <1

som PCB (7) I.lglkgds S <7 I) <.7 'I

som PCB (7) {D.? factor) Ilglkgds S 4.9 2
) 4.9 ~I

MINERALE OUE

fraclie Ci0 - C12 mg/kgds <5 <5

fraclie C12 - C22 mglkgds <5 <5

fraclle C22 - C30 mglkgds <5 <5

fraclie C30 - C40 mglkgds <5 <5

totaal aile CiQ - C40 mglkgds S <20 <20

006

<1

<1

<1

<1
<7 'I

4.9 'I

<5

<5

<5

<5

<20

Blad 6 van 9

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

07-12-2009

07-12-2009

11-12-2009

De met S gemorkte analyses zlJn geaccredlleerd en vallen onder de AS3000 erkennlng doorde mlnlsteries VROM en V&W. Overlge accredllatlos ziJn gomor\(t mel
ean Q.

Nummer Monstersoort

006 Grond (AS3000)

007 Grond (AS3000)

008 Grond (AS3000)

Monsterspeclflcatle

M6 813 (10-45)

MM7 813 (45-85) 813 (85-135) B13 (145-195) B05 (90-130) B05 (140-190) B04 (90-120) 804 (150-200) 810
(90-120) B10 (120-150)
MM8 818 (45-90) 818 (90-140) 818 (150-200) 821 (50-80) 821 (80-130) 821 (140-190)

Paraaf:
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Projecmaam

Projectnummer

Rapporlnummer

Beerseweg nr. 19 (grand)

CUY006.02

11512278 - 1

Analyserapport
Bisd 7 van 9

Orderdatum

Startdatum

Rapporlagedalum

07·12-2009
07~12-2009

11-12-2009

Monster beschrljvlngen

006

007

008

Vootnoten

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldl aileen
voor de analyses die worden gerapporteerd mel het "8" kenmerk.

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS30QO, dlt geldl aileen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "8" kenmerk.

De monstervQorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accredilatieschema AS3000, dit geldl aileen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S~ kenmerk,

1
2

De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden.

De sommatie na verrekening van de 0.7 faclorconform AS3000

Paraaf:
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Kragten
Dhr. R. Meuwissen

Projectnaam
Projeclnummer

Rapporlnummer

Beerseweg nr. 19 (grand)

CUY006.02

11512278 ¥ 1

Analyserapport
Blad 8 van 9

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

07·12·2009

07·12·2009

11·12-2009

Analyse Monstersoort

drege slot Grond (AS30aO)

gewlchl artefacten Grond (AS30ao)

aard van de artefacten Grand (AS30aO)

organlsche slot (gJoeiverlles) Grond (AS3000)

lulum (bodem) Grand (AS30aD)

barium Grand (AS30aD)

cadmium Grond (AS30aD)

kobalt Grand (AS30aD)

koper Grand (AS30aO)
kwik Grond (AS30aO)
lood Grond (AS30aD)

molybdeen Grond (AS30aO)
nlkkel Grond (AS3000)

zlnk Grond (AS30aD)

naftalaen Grand (AS300D)

fenantreen Grond (AS30aD)

antraceen Grond (AS30aD)

fluoranteen Grond (AS300D)

benzo(a)anlraceen Grand (AS3000)

chryseen Grond (AS3000)

benzo(k}fluoranteen Grond (AS3000)

benzo(a)pyreen Grond (AS3000)

benzo(g hl)peryleen Grand (AS3000)

Indeno(1 ,2, 3-cd)pyreen Grand (AS3000)

pak"lotaal (10 van VROM) Grond (AS30DO)

pak-lotaal (10 van VROM) (D.7 Grand (AS3DDO)
faclor)

PCB28 Grand (AS3DDO)

PCB52 Grand (AS3000)

PCB101 Grand (AS3000)

PCB 118 Grand (AS3000)

PCB 138 Grand (AS3000)

PCB 153 Grand (AS3000)

PCB 180 Grand (AS3000)

som PCB (7) Grand (AS3000)

som PCB (7) (0.7 faclor) Grond (AS3000)

tolaal olla C10· C40 Grand (AS3000)

Monster Barcode Aanleverlng Monstername

001 Y2395879 08¥12-2009 03¥12-2009

001 Y2395898 08¥12-2009 03¥12¥2009

002 Y2395838 08-12¥2009 03¥12¥2009

002 Y2396019 08-12¥2009 04-12~2009

002 Y2396119 08-12~2009 04¥12¥2009

002 Y2396203 08-12*2009 04-12-2009

003 Y2396012 08~12~2009 04-12¥2009

004 Y239S831 08¥12~2009 03-12-2009

004 Y2395859 08¥12¥2009 03-12-2009

Relatle tot norm

Grand: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/11/A.1 Grand
(AS3000): oonform AS3010-2

Conform AS3000, NEN 5709

!dem

Grand/PuIn: geIlJkwaardlg aan NEN 5754, Grond (AS3000): conform AS3010

Grand: eigen methode, Grand (AS3000): conform AS3010-4

Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluitlng) en NEN 6966 (metIng)

Idem

Idem

Idem

COnfOffil AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN-ISO 16772 (mating)

Conform ASJ010-5, NEN 6961 (ontsluitlng) en NEN 6966 (metIng)

Idem

Idam

Idem

ConfOffil AS3010-6

Idem

Idem

Idem

!dem

!dem

!dem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Conform ASJ010-8

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idam

Conform ASJ010-7

Verpakklng

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201
ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

ALC201

Q
lru[~

n~lI! H~I
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Kragten Blad 9 van 9

Dhr. R. Meuwissen Analyserapport

ProJectnaam Beerseweg nr. 19 (grand) Orderdatum 07-12-2009

ProJectnummer CUY006.02 Startdatum 07-12~2009

Rapportnummer 11512278 • 1 Rapportagedalum 11-12-2009

Monster Barcode Aanleverlng Monstername Verpakklng

004 Y2396191 08-12-2009 04-12-2009 ALC201
004 Y2396193 08-12-2009 04-12-2009 ALC201
004 Y2396197 08-12-2009 04-12-2009 AlC201
004 Y23962QO 08-12-2009 04·12·2009 ALC201

004 V2396213 08·12·2009 04-12-2009 ALC201

005 V2395658 08·12-2009 03-12-2009 ALC201

005 Y2395661 08-12-2009 03·12·2009 ALC201

005 Y2395662 08-12-2009 03-12-2009 ALC201

005 V2395664 08·12·2009 03-12-2009 AlC201
005 Y2395665 08-12-2009 03-12-2009 ALC201
005 Y2395670 08-12-2009 03-12-2009 ALC201

005 Y2395671 08-12-2009 03-12-2009 ALC201

005 Y2395674 08-12-2009 03-12-2009 ALC201

005 Y2395895 08·12·2009 03-12-2009 ALC201

006 Y2395667 08-12·2009 03-12-2009 ALC201
007 Y2395655 08-12-2009 03-12-2009 ALC201

007 Y2395657 08-12-2009 03-12-2009 ALC201

007 Y2395660 08·12·2009 03-12-2009 ALC201

007 Y2395993 08-12-2009 04-12-2009 ALC201

007 Y2396008 08-12-2009 04·12·2009 ALC201

007 Y2396013 08-12-2009 04·12·2009 ALC201

007 Y2396025 08-12·2009 04-12-2009 ALC201
007 Y2396199 08·12·2009 04-12-2009 ALC201

007 Y2396214 08-12-2009 04·12·2009 ALC201
008 Y2395656 08·12·2009 03-12-2009 ALC201

008 Y2395659 08-12-2009 03-12-2009 ALC201

008 Y2395677 08·12·2009 03·12·2009 ALC201

008 Y2395678 08-12·2009 03·12·2009 ALC201

008 Y2395823 08-12-2009 03·12·2009 ALC201

008 Y2395880 08-12-2009 03-12-2009 ALC201

Paraaf:
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www.alcontrol.nl

Blad 1 van 5

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer
Rapport verificatie nummer

Rotterdam, 17-12-2009

Geachte heer/mevrouw,

: Beerseweg nr. 19 (grondwater)
: CUY006
: 11514581, versie nummer: 1
: JKKBIUP1

Hierbij ontvangt Ude analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project CUY006.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitslultend
betrekking op de getest6 monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bljlagen un 5 paglna's. Aile bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Aileen vermenigvuldiging van het hele rapport Is toegestaan.

Ultgebreide informatie over de door cns gehanteerde analysemethoden kunt uterugvinden in onze
informatieglds.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heef! over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dlt rapport, dan verzoeken wlj u
vriendelijk contect op te nemen met de afdellng Customer Support.

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

Hoogachtend,

N. 0'''0 \''''",IN<'-,U....., \'''''~J~'' 'MOoVO~"') OM" R0' t.lt,(",,,rc W,Jr<IIM'1(,<:·" ('WH'ctif' m,"" O~ >W."''' vNI """""'.'OFt c" ro"",,",,, 1f ''0' ,t!;o;.." ·",.c''''NI;G
""'tl'I.""~'>'''''' KVKRonEO'lJ.'.', mGll0';
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Projeclnaam

Projeclnummer

Rapporlnummer

Analyserapport

Beerseweg nr. 19 (grondwater)

CUY006

11514581 - 1

Blad 2 van 5

Orderdatum

Startdalum

Rapporlagedatum

11-12-2009

11-12-2009

17-12-2009

Analyse Eenheid Q 001

METAlEN

barium

cadmium

koball

Koper

kwik

lood

molybdeerl

nlkkol

Zink

VLUCHTIGE AROMATEN

banzeen

tolueen

ethylbenzeen

o-xyleen
p- en m-xyleen

xylenen

xylenen (0.7 factor)

slyreen

naftaleen

"II S

lJglI S

lJg11 S

1-19/1 S

pglJ S

pgl! S

1-1911 S

lJg/! S

>lgl! S

lJgl! S

lJglt S

f,lgll S

\.lSI! S

lJgll S

pgll S

jJgll S

!Jg/1 S

j.lg/l S

55
<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

I-Ig/l S

I-Ig/l S

1-19/1 S

I-Ig/l S

,..g/l S

flg/l S

IJg/l S

IJg/l S

GEHALOGENEEROE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorelhaan !l911 S

1,2-dichloorethaan !-lS/I S

1,1-dichlooretheen tJgfl S

cis-1,2-dlchloorelheen IJg/l S

trans-1,2-dichloorelheen [lgll S

som (cls,trans) 1,2- 1-19/1 S
dIchloorethenen

som (cis,lnms) 1,2
dlchlooralhenen (0.7 factor)

dlchloorrnethaan

1,1-dichloorpropaan

1,2-dichloorpropaan

1,3-dichloorpropaan

som dichloorpropanan

som dlchloorpropanen (0.7
factor)

letrachlooretheen

<0.6

<0.6

<0.1

<0.1

<0.1

<0.2

0.14

<0.2

<0.25

<0.25

<0.25

<0.75

0.53

<0.1

De met S gamerkte analyses zlJn geaccreditaerd en vellen onder de AS3000 erkennlng door de mlnlsterlos VROM en V&W. OverIgo accreditallos zIJn gemerkt met
ean Q.

Nummer Monstersoort

001 Grondwater

(AS3000)

Monsterspeclflcatle

Pb018/818

~
B~IIIIJi\1

Paraaf:
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Alcontrol Laboratories

Kragten Blad 3 van 5

Dhr. R. Meuwissen Analyserapport

Projectnaam 8eerseweg nr. 19 (grondwater) Orderdatum 11-12-2009

Projectnummer CUYOO6 Slartdatum 11-12-2009

Rapportnummer 11514581 - 1 Rapporfagedatum 17·12·2009

Analyse Eenheld Q 001

tetrachloonnethaan 1J9/1 S <0.1

1,1,1-ltichloorethaen 1-19/1 S <0.1

1,1,2-trlchloorethaan IIS/I S <0.1

lrlchlooralheen "II S <0.6
chloroform "II S <0.6
vinylchlorlde I/g/I S <0.1

lrlbroommelhaan 1-1911 S <0.2

MINERALE OUE

fraelie Cia - C12 !Jg/1 <25

fraclle C12 - C22 IJg/l <25

fraclle C22 - C30 1-1911 <25

fraclle C30 - C40 IJgfl <25

lolaal olie Ci0 - C40 !lgll S <100

De mel S gamerkle analyses ziJn gsaccradlleerd en vallen onder de AS3000 erkennlng door de minlsterles VROM en V&W. Overige accraditatles zlJn gemerl<.t mot
sanQ.

Nummer Monstersoort

001 Grondwater
(AS3000)

Monslerspeclflcatle

Pb018/818

~
n~1I1 U!\l

Paraaf:

'" 0""; \·"''''iM'.'!1'!:'itl WC<~l,,,~, ''',va,'''' OM",,' ,,,. , ..ew",,, \W)fWMM>, tl1".""'0",,,,a,,,,, I" ",,,,,'tI WW xOOi'"""m ,,,r·MOl ,x,,, 1f "01 tt'R!M" '''XI-~I"'<(;
'·A"m.,,,,n,~,," KYX"orw'''''''l·,/t,>IM



(Ii Alcontrol Laboratories

Kragten

Dhr. R. Meuwissen

Projectnaam

Projectrlummer
Rapporlnummer

Analyserapport

Beerseweg nr. 19 (grondwater)

CUYQOa
11514581 - 1

Blad 4 van 5

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

11-12-2009

11-12-2009

17-12-2009

Monster beschrlJvlngen

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accredilalieschema AS3000, dlt geld! aileen
voor de analyses die worden gerapporleerd met het ns~ kenmerk.

Paraaf:

/<. O"'~ \'I~'lK1N,)."·~(*,, 1"ltM,)' "'H",~OU'"0"''''' Of Met"".,,,, ",,~'"''M"l'''",,<,,,rct<,e"l>Uu m: >W.~'" V,'N "<::«''''1.0" mfAURHE" re 'l<'ll lU 'llW,' ,~sr.I·H<.N"G
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ALcontrol Laboratories

Kragten
Dhr. R. Meuwissen

Projeclnaam

Projeclnummer

Rapportnummer

Analyse

Analyserapport

Beerseweg nr. 19 (grondwaler)

CUY006
11514581 - 1

Monstersoort Relatle tot norm

Blad 5 van 5

Orderdalum

Startdalum

Rapportagedatum

11-12-2009

11-12-2009

17-12-2009

barium

cadmium

kobal!

koper

kwlk

lood

molybdeen

nlkkol

zink
bonzeen

toll/een

elhylbenzaen
o·xyleen
p- en m-xyleen

xylenen

xylenen (0.7 factor)

styroen

naflaleen

1,1-dichloorethaan

1,2-dichloorethaan

1,1-dichloorelhaen

cls-1,2-dlchloorelheen

trans-1 ,2-dichloorelheen

som (cls,trans) 1,2
dlchloorethenen
som (cis,trans) t ,2
dlchloorethenen (0.7 factor)

dlchloormethaan

1,1-dlchloorpropaan

1,2-dichloorpropaan
1,3-dichloorpropaan

som dlchloorpropanen

sam dlchloorpropanen (0.7 faclor)

tetrachlooretheen

tetrachloormelhaan

1,1,1-lrlchfoorelhaan

1,1,2-trlchloorelhaan

trlchloorelheen

chloroform

vlnylchlorlde

lrlbroommelhaan

lolaal olle C10 - C40

Grandwaler (AS3000)

Grandwaler (AS3000)

Grandwater (AS3000)

Grandwater (AS3000)

Grandwatar (AS3000)

Grandwaler (AS3000)

Grondwaler {AS3000}

Grondwaler (AS3000)

GrondY/ater (AS3000)

Grondwaler (AS3000)

GrondY/ater (AS3000)

GrandY/ater (AS3000)

GrondY/ater (AS30DD)

GrandY/ater (AS300D)

Grandwater (AS30DD)

GrandY/ater (AS30DD)

Grandwater (AS3000)

Grandwaler (AS3000)

Grandwater (AS3000)

Grandwater (AS3000)

Grandwater (AS3000)

Grandwater (AS3000)

Grandwater (AS3000)

Grondwaler (AS3000)

Grandwaler (AS300D)

Grondwaler (AS30DD)

Grondwaler (AS3000)

Grondwaler (AS3000)

Grondwaler (AS3000)

Grondwaler (AS3000)

Grondwaler (AS3000)

Grondwater (AS3DDO)

Grondwater (AS3DOO)

Grondwater (AS3000)

Grandwater (AS30DO)

Grondwater (AS3000)

Grandwater (AS30DD)

Grandwater (AS3000)

Grandwaler (AS300D)

Grandwater (AS300D)

Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-!SO
11885)

Idem

Idem

Idem

Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

Conform AS3110·3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN_ISO
11885)

Idem

Idem

Idem

Conform AS313Q.-1

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Conform AS313D-1

Conform AS3130-1

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Conform AS3110-S

Monster Barcode

001 80936917
001 G5844236
001 G5844242

Aanleverlng

11-12-2009
11~12~2009

11~12*2009

Monstername

11-12-2009
11~12·2009

11*12·2009

Verpakklng

ALC204
ALC236
ALC236

Paraaf:
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Bijlage 5

MAATSCHAP DE HAAS

Toetsingstabellen

toetsingstabellen Alcontrol (toetsing Achtgrondwaarden en interventiewaarden)

toetsingstabel Kragten (toetsing AW, MWW en MWI)

Bijlagen





Projectnaam
Projectcode

Beerseweg nr. 19 (grond)
CUYOO6.02

Tabet: Anatvseresultaten grond (as30oo) monsters (gehalten In mfl/kgds, 'enzU anders aangegeven)

monstercode MM1 AW 1/2(AW+I) AS3000
monster 1 EIS

drage stof(gew.R%) 86,3 -
gewlcht artefacten(g) <1
aard van de artefacten(g) Geen

organlsche stof 3,4 -
(gloelverlles)(% vd DS)

KORRElGROOTIEVEROElING
Mum (bodem)(% vd DS) 5,5 -

MEfALEN
barlum+ <20 341 70
cadmium <0,35 0,39 4,4 8,4 0,39
kobalt <3 5,9 40 75 5,9
koper ,1 23 65 107 23
kwlk <0,10 0,11 13 27 0,11
lood 19 35 201 367 35
molybdeen <1,5 1,5 96 190 1,5
nikkel <5 16 30 44 16
zink 53 72 220 368 72

POLYCYCllSCHE AROMATISCHE KOOlWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01-
fenantreen 0,D7-
antraceen 0,01-
fluoranteen 0,19-
benzo(a)antraceen 0,09-
chryseen 0,11-
benzo(k)fluoranteen 0,07-
benzo(a)pyreen 0,10-
benzo(ghl)peryleen 0,08-
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,08-
pak-totaal (10 van VROM) 0,79- 1,5 21 40 1,5
pak-totaal (10 van VROM) 0,80 1,5 21 40 1,0
(0.7 factor)

POLYCHlOORBIFENYlEN (PCB)
PCB 28(~g1kgds) <1
PCB 52(~g1kgds) <1
PCB 101(~g1kgds) <1
PCB 118(~g1kgds) <1
PCB 138(~g1kgds) <1
PCB 153(~g1kgds) 1,0 -
PCB 180(~g1kgds) <1
som PCB (7)(~g/kgds) <7 6,8 173 340 24
som PCB (7) (0.7 5,2 6,8 173 340 17
laclor)(~g/kgds)

MINERAlE OllE
Il1lCtie C10 - C12 <5
fractle C12 RC22 <5
fractle C22 - C30 <5
fractle C30 RC40 <5
totaal olle C1 0 RC40 <20 65 882 1700 65



Monstercode en monstertreject:
, 11512278-001 MM1 B01 (0-50) B08(0-50)

De resultaten zljn voor de fnterventfewaarde getoetst aan de toetslngswaarden zoals vermeld in de Circulalre Bodemsanering
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besfult Bodemkwafitelt, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zljn de volgende wljzfgfngen doorgevoerd: De gewijzfgde grenswaarden van €len aantal aCB
(per 30-07-2008) (wVM.Sentemovem.nl) en de wijzlglng in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De gehalten die de betreffende toetslngswaarden overschrijden zijn als voigt geclasslficeerd:
* het gehB/te Is groter dan de achtergrondwaarde en kfelner dan of gelijk aan

het gemlddefde van de Bchtergrond- en fnterventfewaerde
het gehalte Is groter dan het gemlddefde van de achtergrond~en
fnterventfewaarde en klelner dan of gelljk aan de fnterventfewaarde
het gahalte Is groter dan #e fntervantlawaarda
geen toetsfngswearde voor opgestald
nJet geanalyseerd

# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatle zie ana/ysecertlfk;eat
AS30aD laboratorfumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwater;

onderzoekgrondprotocollen 3010 tim 3090 versie 4,25junI2008.
gecofffgeerd geha/te Is groter dan ofgelljk aan de achtergrondwsarde (of
gean achtargrondwaarda voor opgesteld), maar weI klefner dan de AS3000
rapportagegrens-efs, dus mag veronderstefd worden klelner dan de
achtergrondwaarda te zijn.
gacomgeerd geha/te fs groter dan de achtergrondwaarde (of geen
achtergrondwasrde voor opgesteld), en groter dan de AS3000
rapportagegrens-efs.
De Intervent16w8arde voor Barium geleft aIleen voor die sftuatles waarblj
duldelijk sprake Is van antropogene verontrefnlglng.

De achtergrond- en Interventlawsardan zljn afhankelijk van de bodemsamenstelJlng. Voor de toetslng Is gebrulk gemsakt van de
vofgende semenstelllng: lutum 5.5%; humus 3.4%. (Als humus/lutum nJet Is gemeten geldt een default waarde van lutum =25%
en organische stof= 10%.)



Projectnaam
Projectcode

Beerseweg nr. 19 (grand)
CUY006.02

Tabsl: Analyseresultaten BlOnd (8s30oo) monsters (gehalten In mglkBds. temll andsrs aangegeven)

monstercode MM2 AW 1/2(AW+I) AS3000
monster 1 EIS

drege stef(gew.~%) 69,5 -
gewlcht artefacten(g) 1,3 -
aard van de artefacten(g) Stenen

organlsche stof 1,6 --
(gloelverlles){% vd OS)

KORRElGROOTTEVEROEllNG
lulum (bodem)(% vd DS) 4,9 --

METALEN
barium+ <20 323 67
cadmium <0,35 0,36 4,1 7,9 0,36
kobalt <3 5,6 36 71 5,6
koper <10 21 61 101 21
kwlk <0,10 0,11 13 26 0,11
lood 14 33 194 355 33
molybdeen <1,5 1,5 96 190 1,5
nfkkel <5 15 29 43 15
zink 47 66 206 346 66

POLYCYCUSCHE AROMATISCHE KOOlWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01-
fenantreen 0,04-
antraceen 0,02-
ffuoranteen 0,11-
benzo{a)antraceen 0,06-
chryseen 0,10-
benzo(k)ffuoranteen 0,06--
benzo(a)pyreen 0,09-
benzo(ghl)peryteen 0,07-
fndene(1,2,3-cd)pyreen 0,07-
pak-totaaf (10 van VROM) 0,64- 1,5 21 40 1,5
pak-totaal (10 van VROM) 0,64 1,5 21 40 1,0
(0.7 factor)

POlYCHlOORBIFENYlEN (PCB)
PCB 26(~gJkgds) <1
PCB 52(~gJkgds) <1
PCB 101(~gJkgds) <1
PCB 116(~gJkgds) <1
PCB 136(~gJkgds) <1
PCB 153(~gJkgds) <1
PCB 160(~gJkgds) <1
som PCB (7)(~glkgds) <7 4,0 102 200 14
som PCB (7) (0.7 4,9 4,0 102 200 9,6
faclor)(~glkgds)

MINERAlE OUE
fmetle C10 w C12 <5
fractle C12 - C22 <5
fmetle C22 "C30 <5
fmetle C30" C40 <5
totaa! orle C10 ~ C40 <20 36 519 1000 36



..

...
#
AS30aa

Monstercode en monstertraject:
, 11512278-002 MM2 B02 (20-55) B05 (30-60) B04 (30-55) 810 (30-80)

De rasuftatan zijn voor da intalVantiawaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld /n de C/rcufafre Bodemsanar/ng
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Bestult BodemkwaJlteit, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tavens zljn de volgende wljzlglngen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van aen aantaf aCB
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijzlglng In de Staatscourant 67 van 7 aprI/2009.
De gehalten dre de betreffende toetslngswaarden overschrljden zijn als voigt geclasslflceerd:
" het gehalte Is groter dan de achtergrondwaarde en klelner dan of ge/fjk aan

het gemlddelde van de achtergrond- en Interventlewaarde
het gehafte Is groter dan het gem/dde/de van de achtergrond- en
IntelVentiewaarde en klelner dan of gelJjk aan de /ntelVentiewaarde
het gehafte is groter dan de Interventlewaarde
geen toets/ngswaarde voor opgestefd
n1et geanafyseard
verhoogda rapportagegrens, voor meer informatie zfe ana/ysecertificaat
laboratoriumanalysas voor grond-, waterbodem- en grondwater;
ondarzoekgrondprotocollen 3010 tim 3090 versle 4,25junI2008.
gacorrlgeerd gahalte /s groter dan of ge/ijk aan de achtergrondwaarde (of
geen achtergrondwaarde voor opgeste/d), maar waf klelner dan de AS3000
rapportagagrens-efs, dus mag veronderstefd worden kleiner dan de
achtergrondwaarde ta zljn.
gacorrfgeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen
achtergrondwaarde voor opgeste/d), en groter dan de AS3000
rapportagegrens-els.
De fnterventiewearde voor Barium geJdt a/leen voor die sltuetles waarbij
duldefijk sprake Is van antropogena veronfrelniglng.

De achfergrond~en Interventlewaarden zljn efhanke/ljk van de bodemsamensfelllng. Voor de tootslng Is gebrulk gemaakt van de
vofgende samensfellfng: lutum 4.9%; humus 1.6%. (Als humus/lutum n1et is gematan ge/dt aen default waarde van lutum =25%
en organ/sche sfof= 10%.)



Projectnaam
Projectcode

Beerseweg nr. 19 (grand)
CUY006.02

#
AS3000

rabel: Analyseresultaten grond (as3OOO) monsters (gehalten In mWkgds. tenzO anders aangegevan)

monstercode M3 AW 1/2(AW+I) AS3000
monster 1 EIS

drege stof(gew.~%) 95,6 --
gewlcht artefacten(g) <1
aard van de artefacten(g) Geen

MINERALE OLIE
fractla C10 ~ C12 <5
fractle C12 - C22 <5
fractle C22 • C30 <5
fractla C30 - C40 <5
totaal aile C10 ~ C40 <20 38 519 1000 38

Monstarcode an monstertrajact:
, 11512278-003 M3803 (14-60)

De resultaten zijn voor de Inferventlewaarde getoetst aan de toefslngswaarden zoals varme/d In de Cfrcufafre Bodemsanerlng
2009, Stsafscouranf 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Bes/ult Bodemkwaflfelt, Staatscourant 20.
december 2007, Nr. 247. Tevans zijn de volgende wljzig/ngen doorgev06rd: De gewijzlgde grenswaarden van esn aantaf DCB
(per 30.Q7~2008) (www.Senternovem.nJ) en de wJjzfgfng In de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De gehalten die de betreffende toetslngswaarden overschrijden zJjn els voigt geclasslflceerd:
'" het gehalte /s groter dan de achtergrondwaarde an klelnar dan ofgelJjk aan

het gemiddelde van de achtergrone/- en Jnterventlewaarde
het gehalte Is groter dan het gem/dde/de van de achtergrond- en
Interventlewaarde en klelner dan of gelijk aan de interventlew8arde
het gehalte is grater dan de Interventlew8arde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
nlet geanalyseercl
vemoogde rapporlagegrens, voor meer Infarmatie zle anafysecerllflcaat
laboratoriumanafyses voor grond~, waterbodem~en grondwater;
anderzoekgrandprotocollen 3010 tim 3090 versle 4,25}unI2oo8.
gecorrlgeerd gehalte Is groter dan of gellJk aan de achtergrandwaarde (of
geen achtergrondwaarde voor opgestefd), maar weI kleiner dan de AS3000
rapporlagegrens-efs, dus mag veronderstefd worden klelner dan de
achtargrondwaarda ta zlJn.
gecarr/geerd gehale Is groter dan de achtergrondwaarde (of geen
achtergrondwaarde voor apgeste/d), en groter dan de AS3000
rappartagegrens~eis.

De Bchtergrand~ en Interventlewaarden zljn afhanke/ljk van cia bodemsamenstelllng. Vaar de toets/ng fs gebrulk gems8kt van de
va/gande samanstelllng: lutum 4.9%; humus 1.6%. (Als humusllutum nlet Is gameten geldt een default waarde van Jutum = 25%
en organfsche staf= 10%.)



Projectnaam Beerseweg nr. 19 (grond)
Projectcode CUYOO6.02

Tabe/: Analvseresultaten grond (as3000) monsters (qehalten In mglkuds. tenzy anders aangegeven)

monstercode MM4 AW 1/2(AW+I) AS3000
monster 1 EIS

droge stof(gew.~%) 90,4 -
gewlcht artefacten(g) <1
aard van de artefacten(g) Geen

organische stof 1,4 -
(gloelverlles)(% vd OS)

KORRELGROOTTEVERDEUNG
lutum (bodem)(% vd OS) 2,7 -

METALEN
barium+ <20 258 53
cadmium <0,35 0,35 4,0 7,8 0,35
kobalt <3 4,8 31 58 4,8
koper <10 20 57 94 20
kwlk <0,10 0,11 13 25 0,11
lcod <13 32 187 341 32
molybdeen <1,5 1,5 9£ 190 1,5
nlkkel <5 13 24 36 13
zlnk 25 61 188 314 81

POLYCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01-
fenantreen 0,35-
antraceen 0,92-
fluoranteen 0,32-
benzo(a)antraceen 0,17-
chryseen 0,24-
benzo(k)fluoranteen 0,06-
benzo(a)pyreen 0,09-
benzo(ghl)peryleen 0,05-
Indeno(1,2,3~cd)pyreen 0,05-
pak~totaal (10 van VROM) 2,2 - 1,5 21 40 1,5
pak-totaal (10 van VROM) 2,3 1,5 21 40 1,0
(0.7 facio,)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28(~glkgds) <1
PCB 52(~glkgds) <1
PCB 101(~glkgds) <1
PCB 118(~glkgds) <1
PCB 138(~glkgds) <1
PCB 153(~glkgds) <1
PCB 180(~glkgds) <1
som PCB (7)(~9/kgds) <7 4.0 102 200 14
som PCB (7) (0.7 4,9 4,0 102 200 9,8
faclor)(~glkgds)

MINERALE OUE
fractle C10 ~ C12 <5
fractle C12 ~ C22 <5
fractle C22 ~ C30 <5
fractle C30 ~ C40 <5
totaal oUe C1 0 ~ C40 <20 38 519 1000 38



#
AS3000

Monstercode en monstertraject:
, 11512278-004 MM4 B06 (8-35) B06 (35-50) B07 (ID-50) B09 (3D-70)

Bll (16-45) Bll (45-60) B12 (24-65)

De resultaten zijn voor de IntefVentlewaarde getoetst aan de toetslngswaarden zoals vermeld In de Clrculafre Bodemsanerlng
2009, Staatscourent 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Bes/ult Bodemkwalitelt, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de vo/gende wijzlglngen doorgev08rd: De gewijzlgde grenswaarden van een aantal aCB
(per 3Q..07M 2008) (www.Senternovem.nl) en de wljzlglng In de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De gehaften die de betreffende toetslngswasrden overschrijden zijn als voigt geclassiflcaerd:
* hat gehafte Is groter dan de schtergrondwaarda en klelner dan of gefljk aan

het gemlddalde van de achtergrond- en IntefVentlewaarde
het gehafte Is groter dan het gem/dde/de van de achtergrondM en
Interventiewaarde en klelner dan ofgelijk Ban de Interventlewaarde
het gehalte Is groter dan de Interventfewearde
gean toetslngswaarde voor opgesteld
nlBt geana/yseerd
verhoogde rapportagegrens, voor meer Jnformatie zie ana/ysecert/fk;aat
laborator(umana/yses voor grond-, waterbodem- en grondwater,o
onderzoekgrondprotocollen 3010 tim 3090 versJe 4,25junf 2008.
gecorrJgeerd gehalte fs groter dan ofgelljk aan de achtergrondwaarde (of
geen achtergrondwaarde voor opgestefd), maar wef klelner dan de AS3000
rapportagegrens-efs, dus mag veronderstefd worden klelnerdan de
achtergrondwaarde ta zijn.
gecorrlgeerd gahalte Is groter dan de achtergrondwaarde (of gean
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000
rapportagegrens-els.
De Interventfawaarde voor Barium gafdt aileen voor die sftuatles waarbij
dufdelijk spraka fs van antropogena verontrelnlglng,

De achtergrondM en Interventlewaarden z/jn afhankelijk van de bodemsamenste/llng. Voor de toets/ng fs gebruik gemaakt van de
volgende samenstelllng: lutum 2,7%; humus 1.4%. (Als humusllutum nlet Is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25%
en organlsche stof= 10%.)



Projeclnaam Beerseweg nr. 19 (grond)
Projectcode CUY006.02

rabel: Analyseresultaten grond (as30oo) monsters (Rehalten In mglkqds. tenzll anders aangegeven)

monstercode MM5 AW 112(AW+I) AS3000
monster 1 EIS

drage stof(gew.-%) 88,7
gewlcht artefacten(g) <1
aard van de artefacten(g) Dlv,materlalen-

organlsche stof 1,9
(gloelverlles)(% vd DS)

KORRELGROOTTEVERDEUNG
lutum (bodem)(% vd DS) 5,4

METALEN
barlum~ <20 338 70
cadmium <0,35 0,37 4,2 7,9 0,37
kobalt <3 5,9 40 74 5,9
koper 12 22 62 103 22
kwlk <0,10 0,11 13 26 0,11
load <13 34 196 358 34
molybdeen <1,5 1,5 96 190 1,5
nlkkel <5 15 30 44 15
zink 40 69 213 356 69

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01
fenantreen 0,03
antraceen <0,01
fluoranteen 0,09
benzo(a)antraceen 0,05
chryseen 0,04
benzo(k)fluoranteen 0,03
benzo(a)pyreen 0,Q5
benzo(ghi)peryleen 0,03
indeno(1,2,3·cd)pyreen 0,04
pak·totaal (10 van VROM) 0,36 1,5 21 40 1,5
pak-totaal (10 van VROM) 0,37 1,5 21 40 1,0
(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28(~glkgds) <1
PCB 52(~glkgds) <1
PCB 101(~glkgds) <1
PCB 118(~glkgds) <1
PCB 138(~glkgds) <1
PCB 153(~glkgds) <1
PCB 180(~glkgds) <1
som PCB (7)(~gfkgds) <7 4,0 102 200 14
som PCB (7)(0.7 4,9 4,0 102 200 9,8
factor)(~g/kgds)

MINERALE OUE
fmcll. C10 - C12 <5
fmetle C12 - C22 <5
fractle C22 - C30 <5
fractle C30 - C40 <5
totaat olle C10 ~ C40 <20 38 519 1000 38



#
AS3000

Monstercode en monstertraject:
, 11512278-005 MM5 818 (0-45) 815 (0-50) 814 (0-50) 817 (0-35) 819

(0-30) 820 (0-50) 816 (15-50) 821 (0-50) 822 (0-50)

De resultsten zljn voor de fnterventlewaarde getoetst aan de toetslngswaarden zoals vermeld in de Circufa/re Bodemsanerfng
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besfult BodemkwaHtelt, Staa/scourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zljn de volgende wljzlgfngen doorgevoerd: De gewljzlgde grenswaarden van een eantef OCB
(per 30-07~2008) (www.Senternovem.nl) en de wijzlgfng In de Staatscourant 67 van 7 aprfl2009.
De gehaften die de betreffende toetslngswaarden overschrljden zUn sis voigt geclasslflceerd:
" het gehafte Is groter dan de achtergrondwaarde en klelner dan ofgefijk aan

het gemkJdelde van de achtergrond- en Interventlewaarde
het gehafte Is groter dan het gemlddelde van de schtergrond~en
interventlewaarde en klelner dan ofgelUk Ban de Interventfewaarde
het gehafte Is groter dan de interventlewaarde
geen toetsingswasrde voor opgesteld
nlet geanaiyseerd
verhoogde rapportsgegrens, voor meer Informatle zle anaiysecerllflcaat
laboratoriumanslyses voor grond~, waterbodem~en grondwater,o
onderzoekgrondprotocoflen 3010 tim 3090 versle 4,25junI2008.
gecorrfgeerd gehelte Is groter dan of geiUk aan de achtergrondwaarde (of
geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar weI kleiner dan de AS3000
rapportagegrens~els,dus mag veronderstefd worden klelner dan de
achtergrondwaarde te zUn.
gecorrlgeerd gehalte is groter dan de achtergrondw8srde (of geen
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000
rapportagegrens-els .
De interventlewaarde voor Barium geldt aileen voor die situatles waarblj
duldeiUk sprake Is van antropogene verontreinlg/ng.

De achtergrond- en interventlewaarden zlJn efhankelljk van de bodemsamenstel/ing. Voor de toets/ng Is gebrulk gemaskt van de
volgende semenstelllng: lutum 5.4%; humus 1.9%. (Afs humus/iutum niet is gemeten geldt een default waarda van Mum = 25%
en organische stof= 10%.)



Projectnaam
Projectcode

Beerseweg nr. 19 (grond)
CUY006.02

Tabel: Anatvseresultaten "rond (as3000) monsters (flehalten In mulk"ds. temll anders aangegeven)

monstercode M6 AW 1/2(AW+I) AS3000
monster 1 EIS

droge stof(gew.-%) BB,7 -
gewlcht artetacten(g) <1
aard van de artefacten(g) Geen

organlsche stof 2,1 -
(gloelverlles)(% vd OS)

KORRELGROOTTEVERDEUNG
lulum (bodem)(% vd OS) 3,0 -

METALEN
barium' <20 267 55
cadmium <0,35 0,36 4,0 7,7 0,36
kobalt <3 4,7 32 60 4,7
koper <10 20 5B 95 20
kwlk <0,10 0,11 13 25 0,11
IDOd <13 32 1BB 344 32
molybdeen <1,5 1,5 96 190 1,5
nlkkel <5 13 25 37 13
zlnk 43 62 191 320 62

POLYCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01-
fenantreen 0,03-
antraceen <0,01-
fluoranteen 0,09-
benzo(a)antraceen 0,06-
chryseen 0,05-
benzo(k)fluoranteen 0,04-
benzo(a)pyreen 0,Q7··
benzo(ghl)peryleen 0,05-
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,05-
pak-totaal (10 van VROM) 0,45·· 1,5 21 40 1,5
pak-totaal (10 van VROM) 0,46 1,5 21 40 1,0
(0.7 factor)

<5
<5
<5
<5

<20

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 2B(~g/kgds) <1
PCB 52(~g/kgds) <1
PCB 101(~g/kgds) <1
PCB 11B(~g/kgds) <1
PCB 13B(~g/kgds) <1
PCB 153(~g/kgds) <1
PCB 1BO(~g/kgds) <1
som PCB (7)(~g/kgds) <7
som PCB (7)(0.7 4,9
factor)(lJglkgds)

MINERALE OUE
fractie C1Q A C12
fractie C12 M C22
tractle C22 - e30
tractie C30 M C40
totaal aile C10 M C40

4,2
4,2

40

107
107

545

210
210

1050

15
10

40



#
AS3000

Monstercode en monstertraject:
, 11512278-006 M6B13 (1Q-45)

De resultaten zljn voor de Interventiewaarde getoetst aan de toets/ngswaarden zoats verme/d fn de Circulaira Bodemsanerlng
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besfult Bodemkwalitelt, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zljn de volgende wljzlgingen doorgevoerd: De gewijzlgde grenswaarden van een aantal DCB
(par 30-07-2008) (www.Sentarnovem.nl) en de wljzlg/ng In de Staatscourant 67 van 7 aprJ/2009.
De gehalten die de betreffenda toetslngswaarden overschrijden zljn als voigt gacfasslflcaerd:
'" het gehalte Is groter dan de achtergrondwaarde en klelner dan ofgelljk aan

het gemfddelde van de achtergrondv en Intervantlewaarde
het gehalte Is groter dan het gam/dde/de van de achtergrond- en
InterventlewBaroe an klelner dan ofgelljk Ban da Intervantlew8arde
het gehslte Is groter dan de Interventlew8arde
geen toetsingswsarde voor opgeste/d
nlat geanafyseerd
vemoogde rapportagegrens, voor mear Informatla zla anafysecertlffcaat
laboratorlumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwater;
onderzoekgrondprotoco/fen 3010 Vm 3090 versle 4,25junl 2008.
gecorrlgeerd gehalte Is groter dan ofge/ijk aan de achtergrondwaarde (of
geen achtergrondwaarcle voor opgeste/d), maar wei kle(ner dan de AS3000
rapportagegrens-efs, dUs mag varondarsteld worden klalner dan da
achtargrondwaarde te zljn.
gecofTlgeerd gehale Is groter dan de achtergrondwaarde (of gean
achtargrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000
rapportagegrensvels.
De Interventlewaaroe voor Barium geldt aileen vaar die situaties waarblj
duldelljk sprake Is van antropogena varontrelnlglng.

De achtergrond- en interventlewaardan zljn afhankelljk van de bodemsamensteJling. Voor de toetslng Is gebru/k gemaakt van de
volgende samenstelllng: Jutum 3%; humus 2.1%. (Als humus/lutum nlet Is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25%
en organlsche stof= 10%.)



ProJectnaam
ProJectcode

Beerseweg nr. 19 (grond)
CUY006.02

Tabel: Anatvseresult8ten grond (8s3OOO) monsters (geha/ten In mWkgds. teml) anders aangegeven)

monstercode MM7 AW 1/2(AW+I) AS3000
monster 1 EIS

droge stof(gew.~%) 86,8 -
gewlcht artefacten(g) <1
aard van de artefacten(g) Gean

organlsche stof 0,7 -
(gloelverlles)(% vd OS)

KORRELGROOTTEVERDEUNG
lutum (bodem)(% vd OS) <2

METALEN
barium" <20 237 49
cadmium <0,35 0,35 4,0 7,6 0,35
kobalt <3 4,3 29 54 4,3
koper <10 19 56 92 19
kwlk <0,10 0,10 13 25 0,10
load <13 32 184 337 32
molybdeen <1,5 1,5 96 190 1,5
nlkkel <5 12 23 34 12
zlnk <20 59 181 303 59

POLYCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01-
fenantreen <0,01-
anlraceen <0,01-
fluoranteen <0,01-
benzo(a)antraceen <0,01-
chryseen <0,01-
benzo(k)fluoranteen <0,01-
benzo(a)pyreen <0,01-
benzo(ghl)peryleen <0,01-
Indeno(1,2,3-cdjpyreen <0,01-
pakwtotaal (10 van VROM) <0,1 - 1,5 21 40 1,5
pakwtotaal (10 van VROM) 0,Q7 1,5 21 40 1,0
(0.7 factor)

<5
<5
<5
<5

<20

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 281~glkgds) <1
PCB 521~glkgds) <1
PCB 101(~glkgds) <1
PCB 1181~glkgds) <1
PCB 1381~glkgds) <1
PCB 153(~glkgds) <1
PCB 180(~g/kgds) <1
som PCB (7)(~g/kgds) <7
som PCB (7) 10.7 4,9
faclor)(~g/kgds)

MINERALE OUE
fractle C10 ~ C12
fractle C12 ~ C22
fraclle C22 ~ C30
fractle C30 - C40
toteal aile C10 ~ C40

4,0
4,0

38

102
102

519

200
200

1000

14
9,8

38



..

#
AS3000

Monsfercode en monsterlrajecf:
, 11512278-007 MM7 813 (45-85) 813 (85-135) 813 (145-195) 805 (90

130) 805 (140-190) 804 (90-120) 804 (150-200) 810 (90-120) 810 (120
150)

De resuftaten zljn voor de fnterventiew8arde getoetst aan de toetsfngswasrden zoals vermeld in de Clrcufalre Bodemssnerlng
2009, Stastscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besfult Bodemkwalftelt, Staatscourant 20
december 2007, Nr, 247, Tevens zljn de vOlgende wljzlgfngen doorgevoerd: De gewljzlgde grenswaarden van een aantal OCB
(per 30-07~2008) (www,Senternovem,nQ en de wljzlgfng In de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De gehalten die de betreffende toetsfngswsarden overschrijden zijn sis voigt gecfassff/caerd:
* het gehalte Is grater den de achtergrondwasrde en klefner dan of gefljk aan

het gemlddefde van de achtergron~ en Interventlewaarde
het gehalte is grater dan het gemiddefde van de achtergrond~ en
Interventlewaarde en klelner dan of gelljk aan de fnterventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen taetslngswaarde voor opgestefd
nlet geana!yseereJ
verhoogda rapporlagegrens, voor meer Informatie zie ana!ysecertificaat
laboratoriumanalyses voor grond·, waterbodem- en grondwater;
onderzoekgrondprotocollen 3010 tim 3090 versle 4,25junI2008.
gecorrlgeerd gehalte Is grater dan ofgelljk aan de achtergrondwaarde (of
geen achtergrondwaarde voor opgesta/d), maar waf klelner dan de AS3000
rapportagegrens"els, dus mag veronderste/d worden klelner dan de
achtergrondwaareJe te zljn.
gecorrlgeerd geha/te Is groter dan de achtergrondwaarde (of geen
achtergrondwaarde voor opgeste/d), en groter dan de AS3000
rapportagegrens·els,
De Interventlew8arde voor Barium gefdt aileen voor die situatles waarblj
dufde/ljk sprske is ven antropogene verontrelnlglng.

De achtergrond" en Interventlew8arden zljn afhankelljk van de bodemsamenstelling, Vaor de toatslng Is gebrulk gemaakt van de
vo/gende semenstell/ng: futum 2%; humus 0,7%, (Als humus/futum nlet is gemeten ge/cIt een default waarde van futum = 25%
en organlsche stof= 10%.)



ProJectnaam
Projectcode

Beerseweg nr. 19 (grand)
CUY006.02

Tabel: Analyseresultaten grand (as30oo) monsters (gehalten In mglkgds, tenzll anders aangegeven)

monstercode MM8 AW 1/2(AW+I) AS3000
monster 1 EIS

drage stof(gew.~%) 64,1 -
gewlcht artefacten(g) <1
aard van de artefacten(g) Geen

organlsche stat 0,6 -
(gloelverlles)(% vd OS)

KORRELGROOTTEVEROEUNG
lulum (bodem)(% vd OS) <2

METALEN
barlum+ <20 237 49
cadmium <0,35 0,35 4,0 7,6 0,35
kobalt <3 4,3 29 54 4,3
koper <10 19 56 92 19
kwlk <0,10 0,10 13 25 0,10
lcod <13 32 184 337 32
molybdeen <1,5 1,5 96 190 1,5
nlkkel <5 12 23 34 12
zlnk <20 59 181 303 59

POLYCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01-
fenantreen <0,01-
antraceen <0,01-
fluoranteen <0,01-
benzo(a)antraceen <0,01-
chryseen <0,01-
benzo(k)fluoranleen <0,01-
benzo(a)pyreen <0,01-
benzo(ghl)peryleen <0,01-
Indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01-
pak-totaal (10 van VROM) <0,1 - 1,5 21 40 1,5
pak-totaal (10 van VROM) 0,07 1,5 21 40 1,0
(0.7 factor)

<5
<5
<5
<5

<20

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28(~g/kgds) <1
PCB 52(~g/k9ds) <1
PCB 101(~g/kgds) <1
PCB 118(~g/kgds) <1
PCB 138(~g/kgds) <1
PCB 153(~g/kgds) <1
PCB 180(~g/kgds) <1
som PCB (7)(~g/kgds) <7
som PCB (7) (0.7 4,9
faclor)(~g/kgds)

MINERALE OUE
fractie C10 M C12
fract!e C12 - C22
fractle C22 - C30
fractle C30 - C40
totaal olle C10 - C40

4,0
4,0

38

102
102

519

200
200

1000

14
9,8

38



#
AS3000

Monstercode en monstertraject:
, 11512278-008 MM8 B18 (45-90) B18 (9()'140) B18 (150-200) B21 (50

80) B21 (80-130) B21 (14()'190)

De resuftaten zljn voor de Interventlewaarde getoetst aan de toetsfngswaarden zoals vermeld in de Clrcu/alre Bodemsanering
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aBn het Besfuit BodemkwalJtelt, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zljn de vo/gende wJjz/gingen doorgevoerd: De gewJjzlgde grenswBarden van een oonta/ OCB
(per 30'()7~2008) (www.Senternovem.nf) en de wJjzigfng In de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De gehaften die de betreffende toetslngsw8arden overschrijden zijn sis voigt gecfassfflceerd:
I< het gehalte is groter dan de achtergrondwaarda en klelner dan of gelljk aan

het gemlddekJe van de achtergrond- en InterventJewaarde
het gehalte Is groter dan het gamlddelde van de achtergrond~en
Interventlewaarde en klelner dan ofgelJjk aan de InterventJewa8rde
het gehalte is groter dan de intervantlewaarde
geen toets/ngswaarde voor opgestefd
nlet geana/yseerd
vemoogde rapportagegrens, voor meer Informatle zle BnalysecertlflcaBt
/aborBtoriumBnB/yses voor grond·, waterbodem~ en grondwater;
onderzoekgrondprotocoJlen 3010 tim 3090 versie 4,25junf 2008.
gecorrlgeerd geha/le is groter dan of gefijk aan de Bchtergrondwaarde (of
geen achtergrondwB8rde voor opgesteld), maar wei kleiner dan de AS3000
rapportagegrens-els, dus mag veronderste/d worden klelner dan de
achtergrondwaarde te zijn.
gecorrlgeard gaha'e Is groter dan de achtergrondwaarde (of gean
achtergrondwaarda voor opgesta/d), en groter dan de AS3000
rapportagagrens-e/s .
De fnterventlewaaroe voor Barium geJdt a/Jean voor die sftuatles waarbJj
duidelljk sprake Is van antropogena verontrelniglng.

De achtergrond- an Interventlewaarden zijn afhankelJjk van de bodemsamenstalJing. Voor de toetslng Is gebrulk gemaakt van de
vo/gende samenstelifng: lutum 2%; humus 0.6%. (A/s humus/Jutum niet Is gemeten ge/dt een default waarde van Mum = 25%
en organlsche stof= 10%.)
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Projectnaam Beerseweg nr. 19 (grondwater)
Projectcode CUY006

Tabal: Analysarasultaten Brondwater (8s3OO0' monsters (uehalten In 1JfI/I. tenzl! anders aangegeven)

monstercode Pb0181618 S 112(S+I) AS3OO0
monster 1 EIS

METALEN
barIum 55 50 338 625 50
cadmium <0,8 0,40 3,2 6,0 0,80
kobatt <5 20 60 100 20
koper <15 15 45 75 15
kwik <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
lcod <15 15 45 75 15
molybdeen <3,6 5,0 152 300 5,0
nlkkel <15 15 45 75 15
zlnk <60 65 432 800 65

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 0,20 15 30 0,20
tclueen <0,3 7,0 504 1000 7,0
ethylbenzeen <0,3 4,0 77 150 4,0
o-xyleen <0,1 -
p~ en m~xyteen <0,2 ~.

xylenen <0,3 - 0,20 35 70 0,30
xylenen (0.7 factor) 0,21 n 0,20 35 70 0,21
styreen <0,3 6,0 153 300 6,0
naftaleen <0,05 0 0,01 35 70 0,050

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1~dlchloorethaan <0,6 7,0 454 900 7,0
1,2--dlchloorethaan <0,6 7,0 204 400 7,0
1,1~dlchlooretheen <0,1 0,01 5,0 10 0,10
cls~1,2~dlchlooretheen <0,1 -
trans~ 1,2~dlchlooretheen <0,1 -
sam (cls,trans) 1,2~ <0,2 -- 0,01 10 20 0,20
dlchloorethenen
sam (cis,trans) 1,2~ 0,14° 0,01 10 20 0,20
dlchtoorethenen (0.7 factor)
dlchloormethaan <0,2 0 0,01 500 1000 0,20
1,1 v dtchloorpropaan <0,25-
1,2~dlchloorpropaan <0,25-
1,3-dlchloorpropaan <0,25-
sam dlchtoorpropanen <0,75- 0,80 40 80 0,75
sam dlchloorpropanen (0.7 0,53 0,80 40 80 0,52
factor)
tetrachlooretheen <0,1 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <0,1 0,01 5,0 10 0,10
1,1, 1~trlchloorethaan <0,1 0,01 150 300 0,10
1,1,2~trichloorethaan <0,1 0,01 65 130 0,10
trlchlooretheen <0,6 24 262 500 24
chloroform <0,6 6,0 203 400 6,0
vinylchlorlde <0,1 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan <0,2 630 2,0

MINERALE OLiE
fractle C10 ~ C12 <25
fractle C12 v C22 <25
fractle C22 v C30 <25
fractle C30 ~ C40 <25
totaal olle C10 v C40 <100 50 325 600 100



#
AS3000

Monstercode en monstertraject:
I 11514581M001 Pb018/818

De resuftaten zijn getootst aan de toetslngswaarden zoals vermefd Clrculalre Bodemsanering 2009, Stsatscourant 67, 7 april
2009.
De gehaften die de betreffende toetslngswaarden overschrljden zijn als voigt geclassff{ceerd:
It het gehalte Is groter dan de streefwaarde en klelner dan ofgelijk aan het

gemlddelde ven de streefM en Interventlewaarde
het gehalte Is groter dan het gemfddelde van de streefMen
Interventlew8arde en klelner dan of gelijk ean de Interventlewaarde
het gehalte Is groter dan de Interventlewaarde
gean toatslngswaarde voor opgesteld
nlet gsanalyseard
vemoogde rapportegegrens, voor meer fnformatle zJe anao/secertlflcaat
faboratorlumana!yses voor grondM, waterbodem~ en grondwateronderzoek;
grondwaterprotoco/!en 3110 tim 3190 versle 3,25 jun12008.
geco"lgeerd gehaJte Is groter dan of gelijk een de streefwaarde (of geen
slreefwaarde voor opgestefd), maar we! klelner dan de AS3000
rapportagegrens-e/s, dus mag verondersteld worden klelner dan de
streefwaarde te zijn.
geco"lgeerd geha/te Is groter dan de streefwaarde (ofyeen streefwaarde
vaor opgesteld), en groter dan de AS3000 rapportagegrens-efs.
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Conformiteitsverklaring veldwerk

Bfj1agen

Het veldwerk ten behoeve van het milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd door
of onder direct toezicht van een of meerdere ervaren (gecertificeerde ~n erkende) veld
werker(s). De naam (ofnamen) van de veldwerkers en de hoedanigheid waarln deze
tijdens het veldwerk zijn opgetreden staan hieronder vermeld.

De in het kader van de BRL SIKB 2000 erkende veldwerkers van Kragten zlJn bij

Senternovem geregistreerd onder certificaatnummer 661302. De registratie kan

worden geverifieerd op de site van Sentemovem (www,Sentemoyem nJlBQdemplusO.

De veldwerkers verklaren door middel van ondertekening het veldwerk:
geheel / g8l =lle1ijlc (doorhalen wat niet van toepassing is) te hebben uitgevoerd

conform de BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002,

projectnummer: CUYOO6 (Beerseweg nr. 19 te Haps)

omschrljving afwijkingen; M'geen

~~M""'" ~_, ~

J-:ihl1.l:WdJ. .II? :!.? ~i'.q.o:J.... - : .

J),~ty( /.?-. :-.~~.;-:~.. .::c:::::::: .
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Foto's

Bijlagen

foto 1: woonhuis aan de
Beerseweg nr. 19

foto 2: links de machinebering
met direct links in de berging
de bovengrondse tanks

foto 3: bovengrondse tanks ter
plaatse van de machinebering



MAATSCHAP DE HAAS Bijlagen

foto 4: overzichtsfoto

foto 5: overzichtsfoto binnenM

terrein (boring B09 en B10)

foto 6: zijkant stal (boring B12)



• Vestiging Roermond
Postbus 14. 6040 AA Roermond
Schoolstraat 8, Herten

T (0475) 39 59 79

F (0475) 31 7545

• Vestiging 's-Hertogenbosch
Hambakenwetering I

5231 DD 's-Hertogenbosch

T (088) 33 66 333

F (088) 33 66099

• Buro LST Maaseik
P.P. Rubensstraat 10 - bus 2

3680 Maaseik (8)

T 0032 (89) 56 37 67

F 0032 (89) 56 36 53




