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FAM. ARDTS

1 Inleiding

Inleiding

In opdracht van de fam. Ardts, woonachtig aan de Beerseweg nr. 14 te Haps is door
Kragten in december 2009 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.

De aanleiding voor het uitvoeren van het bodemonderzoek is de bestemmingswijziging
van een deel van het perceel. Het doel van het onderzoek is om de actuele milieu
kundige kwaliteit van de bodem (grond en het grondwater) van de onderzoekslocatie
na te gaan door middel van een steekproef conform de NEN 5740 (Onderzoeksstrategie
bij verkennend bodemonderzoek). Het verkennend onderzoek is niet bedoeld om de
exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven.

Leeswijzer:

In het vooronderzoek (hfd. 2) zijn aIle relevante gegevens van de onderzoekslocatie ver

zameld. Op basis van deze gegevens wordt een hypothese opgesteld ten aanzien van de

milieuhygienische kwaliteit van de grond en het grondwater van de locatie. Afhankelijk

van de hypothese wordt een onderzoeksopzet (hfd. 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 (bfd. 4) overeenkomen met de

gestelde hypothese en wordt nagegaan of de gevolgde onderzoeksopzet voor de locatie

adequaat is geweest. Aan de hand van de onderzoeksresultaten worden conclusies
getrokken (hfd. 5) en eventueel aanbeve1ingen gedaan (hfd. 6).

Kwaliteitsborging en onpartijdigheid:

Het veldwerk is uitgevoerd door ofonder toezicht van een gecertificeerd veldwerker,
conform de BRL 2000 en confonn 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.

2001 en 200:
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2 Vooronderzoek conform NEN 5725

Vooronderzoek confonn NEN 5725

2.1 Locatiebeschrijving
De onderzoekslocatie is gelegen op het perceel aan de Beerseweg nr. 14 te Haps,

gemeente Cuijk. Het perceel is kadastraal bekend onder Haps, sectie A, nummer 3512.

Het perceel wordt in alle richtingen omgeven door agrarisch gebied. De topografische

ligging van het perceel is aangegeven in bijlage 1.

De onderzoekslocatie betreft een deel van het perceel, waar woningbouw is gepland.

De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt totaal circa 4.400 m2
• Momenteel

is circa 2.250 m2 in gebruik als varkenshouderij. Hiervan is circa 1.000 m 2 bebouwd

(stallen, woonhuis en garage) en circa 1.250 m2 is verhard met asfalt, beton of puin.

De overige 2.150 m2 zijn in gebruik als weiland. Ten behoeve van de geplande

woningbouw zullen de stallen, het woonhuis en de garage worden afgebroken.

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

door diverse stalruimten en een loods op het perceel en ten westen en oosten door

agrarisch gebied. Voor de onderzoekslocatie wordt verwezen naar de tekening in

bijlage 2.

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

grond (tot circa 1,2 m ~mv) ter plaatse gerekend tot de Gooreerdgrond of de Polder

vaaggronden. Deze gronden zijn overwegend gevonnd in lemig fijn zand of lichte zavel.

2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologische 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

bodemvorrnende 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 formaties plaatselijk verzakt

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

vermeld in tabell.

Tabel!: Geologie, lithostratigrafie en geohydrologie

Hoogte Geologische fonnatie lithostratigrafie geohydrologische

(mNAP) eenheid

+11 Nuenen groep dekzand

+6 Fonnaties van Kreftenheye, zanden en grinden met klei- eerste watervoerende
Eindhoven, Sterksel inschakelingen pakket

2



FAM. ARDTS Vooronder.zoek confonn NEN 5n5

De geohydrologie van de bodem hangt nauw samen met de opbouw van de bodem uit
relatief goed of slecht waterdoorlatende lagen. In tabel 1 staat tevens vermeld tot welke
geohydrologische eenheid de diverse formaties worden gerekend.
De hoogteligging van het perceel 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 ~mv. Afwatering van het gebied
vindt plaats door middel van grondwaterstroming naar de rivier de Maas.

De stromingsrichting van het grondwater is globaal noordoostelijk. Het perceel is niet
gelegen in een grondwater- en/ofbodembeschermingsgebied.

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 van 1940 een boerderij aanwezig. Voorheen was
de locatie in gebruik als Iandbouwgrond. In de jaren tussen 1970 en 1998 is de boerderij

diverse malen uitgebreid (bouw van stallen etc.), De inrichtingsvergunning is verstrekt op
7 juli 1986. Op het perceel bevinden zich diverse stallen, een machineloods, meng
voedersilo's, een bovengrondse dieseltank, een garage en het woonhuis. De stallen zijn
grotendeels voorzien van drijfmestputten. De daken van de opstallen zijn voorzien van
asbestcement golfplaten. De bovengrondse dieseltank (inhoud 1.000 liter) is circa 30 jaar
geleden geplaatst in een overkapte gemetselde opvangbak met een betonvloer.

Op 7 december 1993 is door de gemeente vergunning verleend in het kader van de
Wet milieubeheer voor het veranderen en in werking hebben van de fokzeugen- en
paardenhouderij 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 perceel aan de Beerseweg nr. 14 is injuni 1996
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de bouw van een stal.
Het onderzoek is uitgevoerd conform de NVN5740. Uit de resultaten blijkt dat in de
boven~ en ondergrond (landbouwgrond) geen verhoogde gehalten zijn aangetoond.
In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan arseen en cadmium aangetoond.

Bron:

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

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 welIicht al gesaneerd is. Nadere infonnatie over de aard en omvang van de
verontreinigingen wordt echter niet venneld. 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 startdatum en de 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 nog 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 zonder dat hiervoar 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 vennestende effecten van de landbouw. Doch verhoogde gehalten kunnen
oak een natuurlijke oorsprong hebben vanwege geologische afzettingen.
De mate van verontreiniging is gebiedsafhankelijk (zie onderstaand rapport).

In de regio waarin het perceel is 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



FAM. ARDTS Vooronderzoek conform NEN 5725

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

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

Grand t.p.v. bavengrondse dieseltank

De aanwezigheid van een bovengrondse dieseltank heeft mogelijk geleid tot een
olieverontreiniging in de bovengrond (tot circa 0,5 m -mv). De rnilieukundige kwaliteit

van de bovengrond is verdacht.

Grand verhard terreindeel

Het gebruik van de locatie als veehouderij (bebouwd en verhard terreindeel) heeft

mogelijk geleid tot verontreiniging van de grond. In de grond worden mogelijk gehalten

aan zware metalen, PAK-totaal en minerale olie verwacht hager dan de Achtergrond
waarden. De milieukundige kwaliteit van de grond is verdacht.

Grond onverhard terreindeel (weiland)

Het gebruik van de locatie als weiland heeft naar verwachting niet geleid tot veront~
reiniging van de grond. In de grond worden geen noemenswaardige gehalten verwacht

hoger dan de Achtergrondwaarden. De milieukundige kwaliteit van de boven~ en

ondergrond is onverdacht.

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 stallen en het dak van de opslagtank op het perceel aan de Beerseweg

nr. 14 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 drie deellocaties,
namelijk: bovengrondse dieseltank, verhard terreindeel en het onverhard terreindeel
(weiland). Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740.

De grond en het grondwater ter plaatse van het 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 bovenMgrondse
tank is onderzocht als een verdachte locatie (VEP). De grond ter plaatse van het weiland
is onderzocht volgens de strategie onverdachte locatie (ONV).
De aantallen boringen, boordiepten en analyses zijn per deellocatie vermeld in onder
staande tabel. De deellocaties zijn niet onderzocht op asbest conform de NEN 5707
(asbest in de bodem). De aanwezige verhardingen en funderingen kunnen niet worden
aangemerkt als horlem en zijn derhalve chemisch niet onderzocht.

Tabel 2: Boor- en analyseMopzet

deellocatie oppervlakte Boringen Analyses
(m~

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

verhard 1.250 7# 1# 1# 2x ,. ,.
terreindeel STAP1 STAP1 STAPW

(varkenshouderlj)

onverhard 2.150 9 3 ## 2x 1. ##
terreindeel STAP1 STAP1
(weiland)

bovengrondse .. .. 3 .. m.o. .. ..
dieseltank

# AUe boringen zijn uitgevoerd ter plaatse van de verhardingen. Met het onderzoek zijn geen boringen

uitgevoerd ter plaatse van de bebouwing. De puinverharding is indicatief visueel beoordeeld op de

aanwezigheid van asbest.

## De peilbuis is gecombineerd met de peilbuis van het verhard terreindeel van de varkenshouderij.

STAP1'" Standaardpakket-grond, STAPW", StandaardpakketMwater, m,o.=: minerale oIie

3.2 Veldwerk
Het veldwerk is uitgevoerd onder certificaat op grand 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. Ret nemen van grondwater
monsters is uitgevoerd conform het protocol 2002.

6
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3.3 Laboratoriumonderzoek
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform bet accreditatie scbema AS3000

door een RvA-geaccrediteerd laboratotium (A1control BV),

De monsters van de boven- en ondergrond zijn op het laboratorium samengesteld tot
mengmonsters. De grondmengmonsters en bet grondwatermonster zijn onderzocbt

op een pakket aan verontreinigende stoffen conform bet Standaardpakket-grond respec

tievelijk het Standaardpakket-water. Voor de parameters uit deze pakketten wordt

verwezen naar bijlage 4 (analysecertiiicaten) ofbijlage 5 (toetsingstabellen),

Voor het berekenen van de toetsingswaarden zijn van de grondmengmonsters tevens
de gehalten aan lutum en humus bepaald.

3.4 Toetsingskader analyseresultaten

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

gebiedsspecifiek toetsingskader). De met de analyses aangetoonde gehalten in de grond
zijn derhalve getoetst aan het generieke toetsingskader uit bet Besluit bodemkwaliteit
(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 voor de bodemkwaliteitsklasse Industrie (MWI). Voor moes- en volkstuinen,

natuur en landbouwgrond gelden de Achtergrondwaarden (AW).

De MWI liggen veelal onder of gelijk aan bet niveau van de Interventiewaarden.

Bij een gehalte hoger dan de IntelVentiewaarde 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
stellen of het uitvoeren van nader onderzoek noodzakelijk is. De toetsingswaarden voor

grond zijn afbankelijk van de bodemsoort,

3.4.2 Grandwater
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 tennijn velWaarloosbare risico's bestaan voor het ecosysteem.

Wanneer aIle gemeten gehalten beneden de streefwaarden (of detectiegrens) liggen wordt

de bodem als niet-verontreinigd aangemerkt. Een overschrijding van de streefwaarde

wordt aangemerkt als een lichte verontreiniging.

7



FAM. MDTS Onderzoeksopzet

De intezventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen van de bodem
voor mens, plant en dier emstig zijn of dreigen te worden verminderd.
Bij een gehalte hoger dan de intelVentiewaarde is sprake van sterke verontreiniging.
De tussenwaarde is het gemiddelde van de streef- en intelVentiewaarde en geldt ais
actieniveau voor het uitvoeren van nader onderzoek. Gehalten hoger dan de tussen
waarden worden aangemerkt als matige verontreinigingen.

8
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4 Resultaten

Resultaten

4.1 Veldwerk
Het veldwerk is uitgevaerd door een gecertificeerde veldwerker (dhr.}. Schamigg) op
2 december 2009. Aan de oppeIVlakte van het terrein zijn geen bijzonderheden (zoals
asbestverdachte materialen) waargenomen die kunnen duiden op de aanwezigheid
van bodemverontreiniging. De daken van de stallen en het dak van de apslagtank zijn
voorzien van asbestcement golfplaten.

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

Boringen rondom bouengrondse dieseltank
De grondboringen B01 tim B03 zijn uitgevoerd direct naast de gemetselde opvangbak van
de bovengrondse dieseltank. De locatie is onverhard. Van°tot circa 0,2 a0,7 m -mv is
zandlgrind met bijmenging van baksteenpuin aangetroffen. Aan de grond is geen oliegeur
waargenomen.

De ondergrond bestaat tot een diepte van minimaal 3,3 m -mv overwegend uit zeer fijn
tot matig grof zand. In de ondergrond zijn zandige kleilagen aanwezig met een dikte
varierend van 0,2 tot 0,5 meter. Tijdens het boren is het grondwater aangetroffen op een
diepte van circa l,S m ~mv. De boring B01 is afgewerkt met een peilbuis (PbD1). Op of in
de grand zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.

Boringen ter plaatse van uerhard terreindeel (random bebauwing)

De boringen B04 tim B07 zijn uitgevoerd ter plaatse van de asfaltverharding. Het asfalt
heeft een dikte van circa 0,10 meter. Na het bespuiten met de PAK-Marker zijn geen
(duidelijke) verkleuringen waargenomen.

Onder de asfaltverharding is ter plaatse van de boringen BOS en B07 een grindlaag van
circa 0,10 meter aangetroffen. De grand tot circa 0,5 m ~mv bestaat overwegend uit zeer
fijn zand met zwakke bijmenging van baksteenpuin, dakpanresten en/of kooltjes.
Ter plaatse van boring BOS is van 0,4 tot 0,S5 m ~mv een baksteenpuinlaag aangetroffen.
De diepere ondergrond (van 0,5 tot 2,0 m ~mv) bestaat overwegend uit zeer fijn tot matig
fijn zand. Het grondwater is aangetroffen op een diepte van circa 1,6 m ~mv (baring BM).

De boringen B08 tim B10 zijn uitgevoerd ter plaatse van de grind/puinverharding.
De aard van het verhardingsmateriaal verschilt per boring. Ter plaatse van boring BOS

is circa 0,1 meter grind aangetroffen, met hieronder circa 0,15 meter klei. De grond van
0,25 tot 2,0 m -mv bestaat oveIWegend uit zeer fijn tot matig fijn zand.

9
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De verharding ter plaatse van boring B09 heeft een totale dikte van circa 0,4 meter.
Van 0,0 tot 0,05 m ~mv is een laag grlnd/zandlbaksteenpuin aangetroffen Hieronder
is een betonlaag van circa 0,12 meter, een baksteenpuinlaag van circa 0,10 meter en

een laag betonpuin van circa 0,12 meter aangetroffen. De ondergrond bestaat van
0,4 tot circa 0,9 m ~mv uit zeer fijn zand.

De verharding van boring B10 heeft een dikte van circa 0,4 meter. Het materiaal bestaat
uit baksteenpuin met zwakke bijmenging van zand. De ondergrond bestaat van 0,4 tot 1,1
m -mv uit zeer fijn zand.

Uit aanvullende informatie van de perceelseigenaar blijkt dat de oprit (boring B09 en Bl0)
in 1986 is aangevuld met (grote) brokken puin afkomstig van de sloop van het nabij
gelegen klooster. Verdere infonnatie is niet bekend.

De boringen Bll en B12 zijn uitgevoerd ter plaatse van de betonverharding. Het beton
heeft een dikte varierend van 0,07 a0,13 meter. Onder de verharding is tot een diepte van
0,2 a0,4 m ~mv zeer fijn zand met bijmenging van dakpan- en/of baksteenresten
aangetroffen. De ondergrond bestaat tot 0,9 m -mv uit zeer fijn zand met bijmenging van
baksteensporen.

In de grond ter plaatse van de boringen B04 tim B12 zijn geen asbestverdachte materialen
waargenomen

Boringen ter plaatse van weiland
De grondboringen B13 t/m 824 zijn uitgevoerd ter plaatse van het weiland. De boven
grond (tot circa 0,5 m -my) bestaat uit zwak humeus, zeer fijn zand (boring B13, Bls
Urn B20, B23 en B24) ofuit zandige klei (boring B14, B21 en B22). De ondergrond bestaat
tot een diepte van 2,0 m -mY overwegend uit zeer fijn tot matig fijn zand. Ter plaatse van
de borlngen B17 en 823 is een zandige kleilaag aangetroffen. Op of in de grond
zijn geen bodemvreemde bijmengingen (waaronder asbestverdachte materlalen)
waargenomen. Het grondwater is aangetroffen op een diepte van circa 1 a1,5 m -my.

Grondwater

De pellbuis PbOl is door dhr. }. Scharnigg op 11 december 2009 bemonsterd.
De veldmetingen en zintuiglijke waamemingen aan het grondwater staan vermeld
in onderstaande tabel 3.

Tabel3: VeJdmetingen grondwater

peilbuis grondwaterpeil pH EC zintuiglijke waamemingen

(m.) (m-mv) (pS/cm)

PbOl/801 1,40 6,5 743 --
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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 staffen uit het Standaardpakket
grond, inclusief humus en lutum. De grondwatermonsters zijn anderzocht ap stoffen
uit het Standaardpakket-water. De samenstelling van de grondmengmonsters en het
uitgevoerde laboratoriumonderzoek staat vermeld in tabel4.

Tubel 4: Samenstelling (grond-)mengmonsters en laboratoriumonderzoek

(meng-) monster Boring (nrs) en Chemisehe en fysische

diepte (in em -my) analyses

MMl B01(0-30}, B02(0-20) en B03(10-60) Standaardpakket-grond

bovengrond (dieseltank) (incl, lutum en humus)

MM2 B01(4()-90}, B03(100-150}, B04(50-90}, B05(60-110), Standaardpakket-grond

grond onder verhard.ing BOG(25-60}, B07(60-110}, BOB(55-105}, B09(40-90), (incl. lutum en humus)

(zonder puinbijmenging) B10(60-110) en B11(20-70)

MM3 B04(10-50), B05(20-4()}, B07(20-60} en Standaardpakke~grond

grond onder verharding B12(7-40/40-90} (incl. lutum en humus)

(met puinbijmenging)

MM4 B13(0-40). B15(0-50), B16(0-50}, B17(0-50), Standaardpakket-grond

bovengrond (weiland) B18(0-50}, B19(0-50}, B20(0-50), B23(10-60) (incl. lutum en humus)

en B24(0-50)

MM5 B14(20-35/35-50), B21(0-50) en B22(0-50) Standaardpakket-grond

bovengrond (weiland) (incl. lutum en humus)

MM6 B13(60-110/110-160/180-200), Standaardpakket-grond

ondergrond (weiland) B17{100-150/150-200) en 823(90-140/160-200) (inc!. lutum en humus)

PbOl/ BOl filterdiepte (1,3 - 3,3 m -mY) Standaardpakket-water

II
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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).
Indien de AW wordt overschreden zijn de gehalten tevens getoetst aan de Maximale
Waarden voor de bodemkwaliteitsklassen Wonen (MWW) en Industrie (MWI).
De analyseresultaten van het grondwater zijn getoetst aan de streefw en interventie
waarden van VROM. De toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 5.

Grand (top.v. bovengrandse tank)

Uit de toetsing blijkt dat in het grondmengmonster van de bovengrond ter plaatse
van de bovengrondse dieseltank (MM1) een gehalte aan minerale oUe is aangetoond hoger
dan de AW en hoger dan MWW, doch lager dan de MWI. Daarnaast zijn gehalten
aan cadmium en lood aangetoond hoger dan de AW, doch lager dan de MWW.

Grand (verhard terreindeel)
In de grondmengrnonsters van het verhard terreindeel (MM2: zonder puinbijmenging
en MM3: met puinbijmenging) zijn geen gehalten aangetoond hoger dan de AW.

Grand (weiland)

In het grondmengmonster van de bovengrond (MM4) is een gehalte aan cadmium
aangetoond hoger dan de AW, doch lager dan de M.WW. In de overige mengmonsters van
de boven- en ondergrond (MM5 en MM6) zijn geen gehalten aangetoond hoger
dan de AW.

Grondwater

In het grondwater van peilbuis PbOl (boring B01) is een gehalte aan barium aangetoond

hoger dan de streefwaarde. AIle overige gehalten zijn lager dan de streefwaarden.

4.4 Interpretatie onderzoeksgegevens
Grand

Het licht verhoogd gehalte aan minerale olie in de bovengrond ter plaatse van de
boringen BOl tim B03 is mogelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van de dieseltank
Uit het GC-chromatogram kan worden opgemaakt dat de verontreiniging mogelijk
veroorzaakt is door diesel of gasolie (C10wC28). De Uchte verhoogde gehalten aan kwik en
loed zijn mogelijk te relateren aan de aanwezigheid van (baksteen-) puin.

Voor het zeer licht verhoogd gehalte aan cadmium in de bovengrond van mengmonster
MM4 (weiland) is vQoralsnog geen verklaring. Het verhoogd gehalte is waarschijnlijk
veroorzaakt door het landbouwkundig gebruik.

Grondwater

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

12
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4.5 Toetsing van de onderzoekshypothese(n)
Bouengrondse tank

De hypothese verdacht ten aanzien van de milieuhygienische kwaliteit van de boven~

grond wordt door de onderzoeksresultaten bevestigd. In de grond is een gehalte aan
minerale olie aangetoond hoger dan de Achtergrondwaarde.

Verhard terreindeeI
De hypothese verdacht voor de milieuhygienische kwaliteit van de grond van het verhard
terreindeel wordt door de onderzoeksresultaten niet bevestigd. In de grond
zijn geen gehalten aangetoond hoger dan de Achtergrondwaarden.

Weiland

De hypothese onverdacht ten aanzien van de milieuhygienische kwaliteit van de
boven- en ondergrond wordt door de onderzoeksresultaten bevestigd. In de grond
zijn (met uitzondering van een niet noemenswaardig verhoogd gehalte aan cadmium)
geen gehalten aangetoond hoger dan de Achtergrondwaarden.

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

Conclusies

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725. Op basis van het vooronderzoek
is het verhard terreindeel van de onderzoekslocatie aangemerkt als verdacht ten aanzien
van het voorkomen van verontreiniging in de grond. Het onverhard terreindeel (weiland)
is aangemerkt als onverdacht. Vanwege de regionale verontreinigingssituatie kunnen in

het grondwater verhoogde gehalten aan zware metalen worden verwacht.

De bodem van de locatie is vervolgens verkennend onderzocht conform NEN 5740
en volgens de strategie voor verdachte locaties (verharding en bovengrondse tank)
en onverdachte locatie (weiland). Het veldwerk is uitgevoerd onder certificaat op grond
van de BRL 2000 en conform het protocol 2001 en het protocol 2002, Het laboratoriumM

onderzoek is uitgevoerd conform AS3000. Hiermee voldoet het onderzoek aan de eisen
van het Kwalibo.

Op basis van de resultaten van het veldwerk en het laboratoriumonderzoek kan
met betrekking tot de milieuhygienische kwaliteit van de bodem van de onderzoeks·
locatie aan de Beerseweg nr. 14 te Haps (gemeente Cuijk), het volgende worden
geconcludeerd:

Zintuiglijk (verhard terreindeel)

De verhardingen op de onderzoekslocatie bestaan uit asfalt (circa 0,10 meter), beton
(circa 0,07 a0,13 meter) en grind/puin (circa 0,2 a0,7 m ·mv). Het asfalt is op basis van de
resultaten met de PAKMMarker waarschijnlijk niet·teerhoudend.

De grond bestaat tot een diepte van 3 m -mY overwegend uit zeer fijn zand. In de
bovenste meter ter plaatse van de boringen B04, BOS, B07 en B12 zijn bodemvreemde
bijrnengingen van (baksteen-)puin, dakpanresten en/of kooltjes aangetroffen. Op of in de
grand zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

Zintuiglijk (weiland)

De bovengrond (tot circa 0,5 m -my) bestaat uit zwak humeus, zeer fijn zand of uit
zandige klei. De ondergrond bestaat tot een diepte van 2,0 m Mmv overwegend uit
zeer fijn tot matig fijn zand. Op of in de grand zijn geen asbestverdachte materialen

waargenomen.

Chemisch (grand)

In de bovengrond rondom de dieseltank zijn gehalten aan minerale olie, kwik en lood
aangetoond hoger dan de AW. Het gehalte aan minerale olie is tevens hager dan de

WNW.

In de boven- en ondergrond (tot 2 m ·mv) van het overig verhard terreindeel zijn geen
gehalten aangetoond hoger dan de AW.

14
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In de bovengrond van het weiland is plaatselijk (mengrnonster MM4) een gehalte
aan cadmium aangetoond hoger dan de AW, doch lager dan de MWW. In de overige
mengmonsters (MMS en MM6) van de boven~ en ondergrond zijn geen gehalten aan~

getoond hoger dan de AW.

Chemisch (grandwater)
Het grondwater is in peilbuis Pb01 op 11 december 2009 aangetroffen op een diepte

van circa 1,4 m -mv. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan barium

aangetoond. Het verhoogd gehalte is waarschijnlijk regionaal van aard.

15
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6 Aanbevelingen

Aanbevelingen

Grand

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

Het licht verhoogd gehalte aan minerale oUe, kwik en lood in de bovengrond random de
dieseltank en het licht verhoogd gehalte aan cadmium in de bovengrond van het weiland
geven geen aanleiding voor nader onderzoek.

Voor het vaststeUen van de eindsituatie van de bedrijfactiviteiten en in het kader van
de verlening van de bouwvergunningen, dient na sloop van de bebouwing en na het
verwijderen van de verhardingen/fundering de locatie 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.

Confonn 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.
Daamaast is vanwege de toepassing van 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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Situatietekening met boorlocaties
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(I}/ Alcontrol Laboratories

Analyserapport

Kragten
Dhr. R. Meuwissen
Postbus 14

6040AA ROERMOND

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Rotterdam
Tel.: (010) 2314700· Fax: (010)4163034
Vl/Ww.alcontrol.nl

Blad 1 van 7

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer
Rapport verlficatie nummer

Rotterdam, 10-12-2009

Geachte heer/mevrouw,

: Beerseweg nr. 14 (bebouwd terrelndeel)
: CUY006.01
: 11511730, versle nummer: 1
: R5363WNP

Hierbij ontvangt U de analyse rasultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
CUY006.01. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resu~aten hebben
ultsluitend betrekking op de getaste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen vear de monsters en
het project zijn overgenomen in dit anaiyserapport.

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen un 7 pegina's. Aile bljlagen maken onlosmakelljk onderdeel uit
van het rapport. Aileen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebrelde informatie over de door cns gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
Informatiegids.

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

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

Hoagachtend,

~ ~.." .. ,>
;/-

--n.-~.Ln Duin • ,

Q
lHI(~

fl~1I1 [Ji\l
N. 0"1.(' \",rJlf../N,'."'1'(X':" wW)H,N u,TGl'.'Outll o,,~:n "" MCH~;';f \<X"~'II"',"H'G'''''''''''' '0' n>J 0" w".,'" W,N K(X:<'''',~Of.\ U< ''l''''!'KI'N !Ie Il()lH, I"l-'" '''OCt''W''';
,,""ll.',wr"'STI:R l\\'K"OTl"""","~""(;



II\- Alcontrol La boratories

Kragten Blad 2 van 7

Dhr. R Meuwissen Analyserapport

Projeclnaam Beerseweg nr. 14 (bebouwd terreindeel) Orderdatum 04-12-2009

Projeclnummer CUYOO6.01 Startdatum 04-12-2009

Rapportnummer 11511730 - 1 Rapportagedatum 10-12-2009

Analyse Eenheld Q 001 002 003

droge stof gew.-% S 83.0 57.7 88.6

gewlcht artefactsn 9 S 11 <1 29

€lard van de artefactsn 9 S Stenen Geen Stenen

organlsche slof (gloelverlles) %vd DS S 3.3 0.7 1.5

KORRELGROOTTEVERDELING

lu\um (bodem) % vd DS S 7.0 14 0.9

METALEN

barium mg/kgds S 25 29 21
cadmIum mg/kgds S 0.5 <0,35 <0.35

kobelt mglkgds S <3 <3 <3

Koper mglkgds S <10 <10 <10

kwlk mg/kgds S 0.15 <0.10 <0.10

lood mglkgds S 47 19 16

molybdeen mglkgds S <1.5 <1.5 <1.5

nlkkel mglkgds S <5 <5.0 <5

zlnk mglkgds S 73 27 24

POL YCYCLISCHE AROMA TlSCHE KOOLWATERSTOFFEN

naflalesn mglKgds S <0.01 0.01 <0.01

fenantreefl mglkgds S 0.05 0.09 0.05

antraceen mglkgds S 0.02 0.03 0.03

fluoranteen mglkgds S 0.19 0.26 0.22

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.10 0.14 0.18

chryseen mglkgds S 0.09 0.13 0.14

benzo(k)ftuorantaen mg/kgds S 0.09 0.09 0.11

benlo(a)pyraan mg/kgds S 0.13 0.14 0.20

benzo(ghl)peryleen mglkgds S 0.13 0.10 0.13

imleno(1,2,3·cd)pyreen mglkgds S 0.13 0.10 0.13

pak-totaal (1 0 van VROM) mglkgds S 0.92 ') 1.1 I) 1.2 I)

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.93 ~) 1.1 1) 1.2 1
)

(0.7 factor)

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 Ilglkgds S <1 <1 <1

PCB 52 Ilglkgds S <1 <1 <1

PCB101 pglkgds S <1 <1 <1

De mat S gemarkte analyses zlJn geaccredileerd en vallen onder de AS3000 erkannlng door de mlnisteries VROM en V&W. Overlge eccredltetles zlJn gamarkt met
een Q.

Nummer Monstersoort

001 Grand (AS300D)

002 Grand (AS3000)

003 Grand (AS3000)

Monsterspeclflcatle

MM1 B03 (10""0) B01 (0-30) B02 (0-20)

MM2 B06 (25-60) 807 (60-110) 808 (55-105) B09 (40-90) 810 (60-110) 811 (20-70) B03 (100-150) B01 (40-90)
804 (50-90) B05 (60-110)
MM3 B07 (20""0) B12 (7-40) B12 (40-90) B04 (10-50) B05 (20-40)

Paraaf;
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II\- ALcontrol Laboratories

I(raglen

Dhr. R. Meuwissen Analyserapport

ProJectnaam Beerseweg nr. 14 (bebouwd terreindeel)

ProJectnummer CUYOO6,01

Rapportnummer 11511730 - 1

Analyse Eenheld Q 001 002

PCB118 Ilg/kgds S <1 <1
PCB 138 Ilglkgds S <1 <1
PCB 153 IJg1kgds S <1 <1
PCB 180 pglkgds S <1 <1
som PCB (7) flS1kgds S <:7 'I ..:7 \)

som PCB (7) (0.7 factor) IJS1kgds S 4.9 ~J 4.9 2
)

MINERALE OUE

fraclie Ci0 - C12 mgfkgds <5 <5
fraelie C12 - C22 mg/kgds 30 <5
fraetle C22 - G30 mg/kgds 31 <5
fractle G30 - C40 mglkgds 13 <5
lolael olla Ci0 - C40 mglkgds S 70 <20

003

<1
<1
<1
<1
<7 ')

4.9 2J

<5
<5
<5
<5

<20

Blad 3 van 7

Orderdatum

Slartdatum
Rapportagedatum

04·12-2009
04-12-2009

10-12-2009

De met S gemerkte analyses zlJn geaccredllaerd en vallen onder de AS30aD erkennlng door de mlnlstorles VROM en V&W. Ovarlge accreditalies z1jn gemerkt met
een Q.

Nummar Monstarsoort

001 Grand (AS3000)

002 Grand (AS3000)

003 Grand (AS3000)

Monstarspaclflcatle

MM1 803 (10-60) 801 (0-30) 802 (0-20)

MM2 B06 (25-60) B07 (60-110) B08 (55-105) B09 (40-90) B10 (60-110) 811 (20-70) 803 (100-150) 801 (40-90)
B04 (50-90) B05 (60-110)
MM3 B07 (20-60) B12 (7-40) B12 (40-90) B04 (10-50) B05 (20-40)

Paraaf :
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Alcontrol Laboratories

Kragten

Dhr. R. Meuwissen

Projecmaam

Projectnummer

Rappormummer

Analyserapport

Beerseweg nr. 14 (bebouwd lerreindeel)

CUY006.01
11511730 - 1

Blad 4 van 7

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

04-12M 2009

04-12-2009

10-12-2009

Monster beschrlJvlngen

001

002

003

Voetnoten

1

2

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS30aD, dlt geld! aileen
veor de analyses die worden gerapporteerd met het "8" kenmerk.

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS30DD, dlt geld! aileen
veor de analyses die worden gerapporteerd mel het "S" kenmerk.

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS30ae, dlt geld! aileen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

De sommatle is een opteUing van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden.
De sommatle na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

Paraaf:
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ALcontrol Laboratories

Kragten
Dhr. R. Meuwissen

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Analyserapport

Beerseweg nr. 14 (bebouwd lerreindeel)

CUY006.01

11511730 - 1

Brad 5 van 7

Ordematum
Startdalum

Rapportagedatum

04-12-2009

04-12-2009

10-12-2009

Analyse Monstersoort

drege stof Grand (AS3aaD)

gewlchl artefacten Grund (AS30aD)

sard van de artefacten Grond (AS30aD)

organlsche stof (gloelverlles) Grand (AS3000)

Iulum (bodem) Grand (AS30aD)

barium Grond (AS30aD)

cadmium Grand (AS30aD)
koball Grond (AS30DD)

koper Grand (AS30aD)

kwik Grond (AS30aD)

lood Grand (AS30aD)

molybdeen Grond (AS30DD)

nikkol Grand (AS300D)

zink Grond (AS30aD)

naftaleen Grand (AS30aD)

fenanlreen Grond (AS3000)

anlracean Grand (AS30aD)

fluoranteen Grand (AS3000)

benzo(a)anlraceen Grand (AS3000)

chrysean Grand (AS3000)

banzo(k)fluorantean Grand (AS3000)

benzo(a)pyrean Grand (AS3000)

benzo(ghl)paryleen Grand (AS3000)

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

pak-totaal {1 0 van VROM} Grand (AS300D)

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

PCB 26 Grand (AS3000)

PCB 52 Grond (AS3000)

PCB 101 Grand (AS3000)

PCB 118 Grand (AS3000)

PCB 138 Grond (AS3000)

PCB 153 Grond (AS3000)

PCB 180 Grond (AS3000)

som PCB (7) Grond (AS3000)

som PCB (7) (O,7 fector) Grand (AS3000)

totaal olle C10 - C40 Grond (AS3000)

Monster Barcode Aanleverlng Monstername

001 Y2296145 03-12~2009 02-12-2009

001 Y2385537 03-12-2009 02-1202009

001 Y2385542 03~12~2009 02-12-2009

002 Y1910893 03-12~2009 02~12-2009

002 Y2180276 03-12-2009 02-12-2009

002 Y2180283 03-12-2009 02-12-2009

002 Y2296396 03-12-2009 02-12-2009

002 Y2296402 03-12-2009 02-12-2009

002 Y2385640 03-12~2009 02-12-2009

Relatle tot norm

Grond: gelljkweardlg aan NEN-ISO 11465, conform CMAl2/U/A,1 Grand
(AS3000): conform AS3010-2

Conform AS3000, NEN 5709

Idem

GrondfPuln: geflJkwaardig aan NEN 5754. Grond {AS3000}: conform AS3010

Grand: aigen methode. Grand (AS3000): conform AS30104

Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontslultlng) en NEN 6966 (meting)

Idem

Idem

Idem

Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluillng) en NEN-ISO 16772 (metng)

Conform AS3010·5, NEN 6961 (ontstultlng) en NEN 6966 (meting)

Idem

Idem

Idem

Conform AS3010-6

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Conform AS3010·8

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Conform AS3010-7

Verpakklng

AlC201
ALC201
AlC201

AlC201
AlC201
AlC201

ALC201
ALC201
AlC201

Paraaf:

now, \'I""'l.MI,""'''W \':o;m"" l',c,vo,no o.,oe" ",. AlGI,"'~( VOO''''IM,"n, "'i"","'ft<~'",U'" 'W!H' VAN K(lQl'''Nm.... ,. rI"""'''',"(,,, 1',' '!QllU~"'" ",''''''''1-/''r.
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C.}, Alcontrol Laboratories

Kragten
Dhr. R. Meuwissen

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Analyserapport

Beerseweg nr. 14 (bebouwd terreindeel)

CUY006.01

11511730 - 1

Blad 6 van 7

Orderdatum

Slartdatum

Rapportagedalum

04-12-2009
04-12-2009
10-12-2009

Monster Barcode Aanlaverlng Monstername Verpakklng

002 Y2395480 03-12-2009 02-12-2009 AlC201

002 Y2396204 03-12-2009 02-12-2009 ALCZ01

002 Y2396372 03-12-2009 02-12-2009 AlC201

002 Y2396376 03-12-2009 02-12-2009 ALC201

003 Y2180273 03·12·2009 02-12-2009 ALC201

003 Y2180284 03-12-2009 02-12-2009 ALC201

003 Y2296408 03-12-2009 02-12-2009 AlC201

003 Y2372330 03-12·2009 02-12-2009 AlC201

003 Y2396212 03-12-2009 02-12-2009 AlC201

~,
R~A j IJiiJ

Paraaf:
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ALcontrol Laboratories

Kragten

Dhr. R. Meuwissen

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Analyserapport

Beerseweg nr. 14 (bebouwd terreindeel)

CUY006.01
11511730 - 1

001

MM1803 (10-60) 801 (0-30) 802 (0-20)

Blad 7 van 7

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

04-12-2009

04-12-2009

10-12-2009

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

ClO-C16
C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door hellaboratorium en worden gebrulkt als interne standaard.

0.118

0.088

0.058

0.028

, l. I • I
-0.002

I 2d I I0 4.0 6.0 8.0
C10=1.6mln. e22 =3.6 min. C40=5.7mln.

C12 =2.2 min. C30 =4.6 min.

Paraaf:
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(1)/ Alcontrol Laboratories

Analyserapport

Kragten
Dhr. R. Meuwissen
Postbus 14

6040AA ROERMOND

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

Blad 1 van 6

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALconlrol rapportnummer
Rapport verlficatie nummer

Rotterdam. 10-12-2009

Geachte heer/mevrouw,

: Beerseweg nr. 14 (weiland)
: CUY006.01
: 11511731, versie nummer: 1
: 83WP6JKU

Hierbij ontvangt u de analyse rasultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
CUY006.01. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resunaten hebben
uitslultend betrekking op de getaste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voar de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboralories. gevestlgd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uil6 pagina's. Aile bijlagen maken onlosmakeiijk onderdeel uit
van het rapport. Aileen vermenigvuldiging van het hele rapport is loegestaan.

Uitgebreide lnformat/a over de door cns gehanteerde analysemethoden kunt uterugvlnden in ooze
informatieglds.

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

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

Hoagachlend,

Al,C"'HnOt O.V, 'S G""CCREOC'''"" V01.Gws 0' 000" 0" "MO VOOOACCf([(H""t G'S'Hll< CII"""" voo" ,.s""oo"",o,,,,, cO"'o"" ..",," 'l0,~,2«l~ ""OfR "f<, l ~1'

"'. 0'111, \'M""M'~"")f" 1'/""0'>" ''''''':VO''~' ","""'''' '"elM"''' vo:>!<WMIU.,·!; GH"'"'~;'~"') ilL! or ""',<HI W," "''''R';N-'OH. """,m'''K'.'' 'Ie 11m n,"""" ,,,&;,,.,.,,.;c.,"",l)"'''''',,'5lf,'' ""'""oaH'I"" ","",."



('. Alcontrol laboratories

Kragten Blad 2 van 6

Dhr. R. Meuwissen Analyserapport

Projectnaam Beerseweg nr. 14 (weiland) Orderdatum 04-12-2009

Projeclnummer CUYOO6.01 Slartdalum 04-12-2009

Rapportnummer 11511731 - 1 Rapportagedatum 10-12-2009

Analyse Eenheld Q 001 002 003

drogs slo! gew.-% S 84.2 66.0 82.0

gewlchl artefactsn 9 S <1 <1 <1

€lard van de artefactsn 9 S Geen Gaen Geen

organlsche stof (gloelverllos) %vd DS S 3.2 2.7 0.8

KORRELGROOTTEVERDELING

lulum (bodem) %vd DS S 6.5 7.0 3.9

METALEN

barium mg/kgds S <20 <20 <20

cadmium mg/kgds S 0.4 <:0.35 <0.35

kohall mgtkgds S <3 <3 <3

Koper mglkgds S 11 <10 <10

kwik mg/kgds S <0.10 <0.10 <0.10

lood mglkgds S 18 15 <13

mo!ybdaen mglkgds S <1.5 <1.5 <:1.5

nlkkel rng/kgds S <5 <5 <5

zlnk mgfkgds S 33 31 <20

POLYCYCUSCHE AROMATlSCHE KOOLWATERSTOFFEN

naltaleen mglkgds S <0.01 <0.01 <0.01

fenantraen mglkgds S 0.05 0.03 <0.01

anlraceen mg/kgds S 0.01 <0.01 <0.01

fluoranleen mglkgds S 0.13 0.11 0.01

benzo(a)anlraooen mglkgds S 0.06 0.06 0.01

chrysean mglkgds S 0.05 0.06 <0.01

benzo(k)fluoranteen mglkgds S 0.04 0.04 <0.01

benzo(ejpyreen mglkgds S 0.06 0.06 <0.01

benzo(ghl)peryleen mg/kgds S 0.04 0.04 <0.01

indeno(1,2,3.cd)pyreen mg/kgds S 0.05 0.05 <0.01

pak-toteal (10 van VROMj mg/kgds S 0.50 I) 0.44 II <0.1

pak-Iotaal (10 van VROM) mglkgds S 0.51 ~J 0.45 ~I 0.08 ~I

(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB28 1l9tkgds S <1 <1 <1

PCB 52 1J9/kgds S <1 <1 <1

PCB 101 1J9lkgds S <1 <1 <1

De met S gemerkte analyses zljn geaccrediteerd en vallen onder de AS30DO erkenning door de mlnlstaries VROM an V&W. Ol/arlge accredllalies zlJn gemerl<l met
een Q.

Nummer Monstersoort

001 . Grand (AS3000)

002 Grand (AS3000)

003 Grand (AS3000)

Monsterspeclflcatle

MM4 818 (0-50) 824 (0-50) 820 (0-50) 819 (0-50) 816 (0-50) 815 (0-50) 813 (0-40) B17 (0-50) 823 (10'()0)

MM5 814 (20-35) 814 (35-50) 822 (0-50) 821 (a-50)

MM6 813 (60-110) 813 (110-160) 813 (180-200) B17 (100-150) B17 (150-200) B23 (90-140) B23 (160-200)

Paraaf:
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Kragten
Dhr. R. Meuwissen Analyserapport

Projeclnaam Beerseweg nr. 14 (weiland)

ProJectnummer CUYOO6,01

Rapportnummer 11511731 - 1

Analyse Eenheld Q 001 002

PCB118 IJg/kgds 8 <1 <1

PCB 138 IJg1kgds 8 <1 <1
PCB 153 IJg1kgds 8 <1 <1

PCB 180 IJg/kgds 8 <1 <1
som PCB (7) l-Ig1kgds 8 <7 1) <7 'l

som PCB (7) (0.7 factor) IJg/kgds 8 4.9 ~I 4.9 tl

MINERALE QUE

fractla Ci0 - C12 mgfkgds <5 <5
fraelie C12, C22 mglkgds <5 <8
fraclle C22 - G30 mglkgds <5 <5
fracHe G30 - C40 mglkgds <5 <5
tolaa! aile Ci0· C40 mg/kgds 8 <20 <20

003

<1
<1
<1

<1

<7 "
4.9 t)

<5
<5
<5
<5

<20

Blad 3 van 6

Orderdalum

Startdalum

Rapportagedatum

04-12-2009

04·12-2009

10-12-2009

De met S gemerkte analyses zljn geaccredileerd en vallen onder de AS30DD erkennlng door de mlnlsterlas VROM en V&W. Overlge accredllatles zlln gemerkt met
ean Q.

Nummer Monstersoort

001 Grond (AS3000)

002 Grand (AS3000)

003 Grand (AS3000)

Monsterspeclflcatle

MM4 B18 (0-50) B24 (0-50) B20 (0-50) B19 (0-50)B16 (0-50) B15 (0-50) B13 (0-40) B17 (0-50) 823 (10-60)

MM5 814 (20-35) 814 (35-50) 822 (0-50) 821 (0-50)

MM6 813 (60-110) 813 (110-160) 813 (180-200) 817 (100-150) 817 (150-200) 823 (90-140) 823 (160-200)

Paraaf:
IIJ.COOTHO'- av, 's GEACCIII:(liTU"" Yo"at,,\ or POOR or lIMO vo"" ACCRU'M n, G[STHOI' COIlUljA VOOl< l'U'tAllOM10Rl,O, CO"roRM 'SO,,,C 'lOl;,'W$ OOoDt "".l ."
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Alcontrol Laboratories

Kraglen

Dhr. R. Meuwissen

Projeclnaam

Projeclnummer

Rapportnummer

Analyserapport

Beerseweg rlr. 14 (weiland)

CUY006.01

11511731 "1

Blad 4 van 6

Orderdatum

Startdaturn

Rapporlagedalum

04·12·2009
04-12-2009

10-12·2009

Monster beschrljvlngen

001

002

003

Voetnoten

1
2

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uilgevoerd conform Accreditatieschema AS30aD, dil geld! aileen
voar de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

De monstervQorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accredilatieschema AS30DD, dil geld! aileen
voar de analyses die worden gerapporteerd mel het "8" kenmerk.

De monstervoorbehandeling en analyses zljn uitgevoerd conform Accredilalieschema AS30DO, dlt geldl aileen
voar de analyses die worden gerapporteerd met het "8" kenmerk.

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

De sommatle na verrekening van de 0.7 factor conform A83000

Paraaf:
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Alcontrol laboratories

Kraglen

Dhr. R. Meuwissen

ProJectnaam
ProJectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

Beerseweg nr. 14 (weiland)

CUY006.01

11511731 - 1

Blad 5 van 6

Orderdatum

Startdatum

Rapporlagedatum

04-12-2009

04~12-2009

10-12-2009

Analyse Monstersoort

drage slof Grand (ASSaaD)

gewichl artefacten Grand (AS30aD)

aard van de artefaclen Grand (AS30aD)
organlsche slof (gloeiverHes) Grand (AS30aD)

Mum (bodem) Grand (ASSOaD)

barium Grand (AS30aD)
cadmium Grand (AS3000)

koball Grand (ASSOaO)

koper Grand (AS30aD)

kwlk Grand (AS30aD)

lood Grand (AS30DD)

molybdeen Grand (AS3000)

nlkkel Grand (AS30aD)

zink Grand (AS30ao)

naftaleen Grand (AS30aD)

fenanlreen Grand (AS30aD)

anlraceen Grand (AS30aD)

fluoranlean Grand (AS3aaD)
benzo(a)anlTaceen Grand (AS3000)

chryseen Grand (AS3000)

benzo(k)f1uoranteen Grand (AS3000)

benzo(a)pyreen Grand (AS3000)

benzo(g hl)peryleen Grond (AS3000)

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

pak-Iotaal (10 van VROM) Grand (AS3000)

paHotaal (10 van VROM) (0.7 Grand (AS3000)
faclor)

PCB 28 Grand (AS3000)

PCB 52 Grond (AS3000)

PCB 101 Grand (AS3000)

PCB118 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) Grand (AS3000)

lolaa! olte C10 - C40 Grand (AS3000)

Monster Barcode Aanleverlng Monstername

001 Y2383097 07-12"2009 03"12-2009

001 Y2396110 07-12"2009 03·12·2009

001 Y2396147 07"12"2009 03-12·2009

001 Y2396148 07"12"2009 03"12-2009

001 Y2396151 07-12-2009 03"12-2009

001 Y2396153 07·12-2009 03"12·2009

001 Y2396158 07-12-2009 03-12-2009

001 Y2396159 07-12-2009 03·12·2009

001 Y2396164 07-12-2009 03-12·2009

Relatle tot norm

Grond: gelijkwaardlg aan NEN-ISO 11465, conform CMN211!/A.1 Grand
(AS3000): conform AS3010-2

Confonn AS3000, NEN 5709

Idem

Grand/Puln: gelijkwaardtg aan NEN 5754. Grand (AS3000): conform AS3010

Grand: olgen melhode. Grand (AS3000): conform AS30104

Conform AS3010-5, NEN 6961 (onlslulling) en NEN 6966 (motlng)

Idem

Idem

Idem

Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontslutling) en NEN·ISO 16772 (metin9)

Conform AS3010-5, NEN 6961 (onls!ul1ing) en NEN 6966 (meUng)

Idem

Idem

Idem

Conform AS3010-6

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Conform AS3010-8

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Conform AS3010-7

Verpakklng

AlC201

AlC201
AlC201

AlC201

AlC201

AlC201

ALC201

ALC201
ALC201

~
Inll~
n~h j IIi;)

Paraaf:
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(I!. Alcontrol Laboratories

Kragten

Dhr. R. Meuwissen

Projectnaam
Projeclnummer
Rapportnummer

Analyserapport

Beerseweg nr. 14 (weiland)

CUYOO6.01

11511731 ~ 1

Blad 6 van 6

Orderdatum
Startdatum

Rapportagedatum

04~12-2009

04-12-2009

10-12-2009

Monster Barcode Aanleverlng Monstername Verpakklng

002 Y2396083 07-12-2009 03-12-2009 ALC201

002 Y2396160 07·12·2009 03-12-2009 AlC201

002 Y2396163 07-12-2009 03-12-2009 ALC201

002 Y2396166 07·12-2009 03-12-2009 ALC201

003 Y2383088 07-12-2009 03·12·2009 ALC2Q1

003 Y2383089 07-12-2009 03·12·2009 ALC201

003 Y2383098 07-12-2009 03-12-2009 AlC201

003 Y2396109 07-12-2009 03-12-2009 ALC201

003 Y2396145 07-12-2009 03-12-2009 AlC201

003 Y2396150 07-12-2009 03-12-2009 AlC201

003 Y2396156 07-12-2009 03-12-2009 AlC201

Paraaf:
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(Ii- ALcontrol Laboratories

Analyserapport

Kragten
Dhr. R Meuwlssen

Postbus 14
6040AA ROERMOND

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15·3194 AG Rotterdam
Tel.: (010) 2314700' Fax: (010) 4163034
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. 14 (grondwater)
: CUY006
: 11514580. versie nummer: 1
:4PSRPV5S

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories. gevestlgd aan de Steenhouwerstraat 151n Rotterdam (Nt.).

Dit analyserapport bestaat Inclusief bijlagen un 5 pagina's. Aile bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Aileen vermenlgvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door cns gehanteerde analysemethoden kunt uterugvinden in onze
Informatieglds.

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

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

Hoogachtend.

"'-[OO'NOI. [lV.,S """"CREO"HRD VO,CEIlS UC 000" UE RMU VO"" ACCREDIT" Ill; CESTn"" C"""M vOOll lU'lAoo""'OI"" COllro"""O'EC I"lIHOO.ONDEll "R.' OIl

II. 0''''; l'IU""N",~"01,~ 1'/oHU"," v"GtvO"~)c,,,>En m "'G"'.~'''', W>:)",VM'''''''' emu'""",,", "" '" ""'~'." I'M' "='1"-/;"". "', ,t,''''·'"HI H' FlO! '" ''''''''' ,,,se, .. ,n,,(;
'v"'1.JI'W'[(,'Slfn KVKMnHW"'.'1<MIM



Alcontrollaboratories

Kragten Blad 2 van 5

Dhr. R. Meuwissen Analyserapport

Projeclnaam Beerseweg nr. 14 (grondwater) Orderdatum 11~12·2009

Projectnummer CUYOO6 Startdalum 11·12·2009
Rapporlnummer 11514580 • 1 Rapportagedatum 17·12·2009

Analyse Eenheld Q 001

METALEN

barium lJgl! S 110

cadmium flgll S <0.8

koball pgll S 5.8

koper fJ9/1 S <15

kwik lJ9/1 S <0.05
lood lJgll S <15

molybdeen IJgl! S <3.6

nikkol !lSI! S <15

zlnk 1J91I S <60

VLUCHTIGE AROMATEN

banzeen !lgl! S <0.2

toluean IJglI S <0.3

elhylbenzaen 11911 S <0.3

o-xyleen !lgl! S <:0.1

p. en m-xyleen IJgl! S <0.2

xylenen !lSI! S <0.3

xylenen (0.7 factor) IJg/1 S 0.21
styreen [lS/I S <0.3

nllllaleen 1J9fl S <0.05

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorelhean 11911 S <0.6
1,2-dichlocrelhaan IJgll S <0.6

1,1-dichlocrelhaan 1J911 S <0.1

cls-1 ,2-dfchloor€lth€len IJgll S <0.1

trans-' ,2-dlchlooretheen IJgll S <0.1

som (cis,trans) 1,2- IJgll S <0.2
dlchloor€lthenen

som (clS,trans) 1,2- IJgl! S 0.14
dlchloorethenen (0.7 factor)

dlchloormethaan 1J9/I S <0.2

1,1·dichloorpropaan IJ9/1 S <0.25

1,2-dichloorpropaan 1J9/I S <0.25

1,3-dlchloorpropaan pg/l S <0.25

som dlchloorpropanen [.Ig/I S <0.75

som dlchloorpropanen (0.7 [.Ig/I S 0.53
fector)

tetrachlooretheen 1J9/I S <0.1

De met S gamerkte analyses zljn geaccrediteord en valfon onder de AS3000 orkennlng door de mlnlsterles VROM en V&W. Overlge accredltatlos ziJn gemerkt mat
€len Q.

Nummer Monstersoort

001 Grondwater
(AS3000)

Monsterspeclflcatle

Pb011 B01

Paraaf:

IJ. orllE \·/H,,,,.Jv\,.• ,,,Olll \'I«tDH, ",G{;"OI}'" 0""'1< 0"' "'GWH;l \'OOWI"""", "<i' UH'(MLFUJ 'ILJ "r Ko"""'1< VA" '''''',,,,..,,,,\ '" ".WHU' yr nO' ,[F~}"",","'"""""
'''''{)f:l.U'('.()·"'''' KVX"01H'm~",'~"L"'D



(I.. !. Alcontrol laboratories

Kraglen Blad 3 van 5

Dhr. R. Meuwissen Analyserapport

Projeclnaam Beers8weg nr. 14 (grondwater) Orderdatum 11~12·2009

Projeclnummer CUYOO6 Startdatum 11-12·2009

Rapporlnummer 11514580 - 1 Rapporlagedalum 17-12-2009

Analyse Eenheld Q 001

tetrachloormelhaan 11911 S <0.1

1,1,1-trichloorethaan IJg/l S <0.1

1,1,2-trichloorethaan Ilgfl S <0.1

trlchloorelhean IJg!l S <0.6

chloroform IJg/l S <0.6

vlnylchloride I1S/1 S <0.1

tribroommelhaan PS/I S <0.2

MINERALE QUE

fraetle Ci0 - C12 Ilg/1 <25

fraclle C12 - C22 IJg/l <25

fraelia C22 - e3a 119/1 <25

fraclle GSO - C40 119/1 <25

tOlael olla Ci0 - C4Q 1l9fl S <100

De mat S gemerkte analyses zijn geaccredlleerd en vallan onder de AS30aO arkennlng doorda mlnlslerlas VROM en V&W. OverlgB accredita1ias zijn garnarkt mel
een Q.

Nummar Monstersoort

001 Grondwater
(AS3000)

Monsterspeclflcatle

Pb01/801

Paraaf:
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Alcontrollaboratories

Kragten

Dhr. R. Meuwissen

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

Beerseweg nr. 14 (grondwater)

GUY006

11514580 - 1

Blad 4 van 5

Orderdatum

Slartdalum

Rapportagedatum

11-12~2009

11-12-2009

17-12-2009

Monster beschrljvlngen

001 De monslervoorbahandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accredilatieschema AS30aO, dit geld! aileen
veer de analyses die worden gerapporteerd met het nsn kenmerk.

Q
Irlll~
n~lIllJi:l

Paraaf :
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ALcontrol Laboratories

Kraglen

Dhr. R. Meuwissen

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyse

Analyserapport

Beerseweg nr. 14 (grondwater)

CUY006

11514580 • 1

Monstersoort RelaUe tot norm

Blad 5 van 5

Orderdatum
Startdatum

Rapporlagedatum

11-12-2009

11-12-2009

17-12-2009

barium

cadmium

koball

kopar

kwik

load

molybdeen

n!kke!

zink

benzeen
tolueen
elhylbenzesn

o-xyleen

p- en m-xyIeen

xylenan

xylenen (0.7 factor)

styreen
naflaleen
1,1-dichloorethaan

1,2-dlchloorelhean

1,1-dichloorethaen

cls-' ,2.J:llchloorelheen
trans-1,2·dlchloorelheen

som (cls,trans) 1,2
dlchloorelhenen

som (cls,trans) 1,2
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan

1,1-dichloorpropaan

1,2-dichloorpropaan
1,3-dichloorpropaan

som dlchloorpropanen

som dlchloorpropanen (D.7 factor)

letrachloorelheen

lelrachloormelhaan

1,1,1-Irichloorelhaan

1,1,2-trichloorelhaan

lrlchloorelheon

chloroform

vlnylchloride

tribroommelhaan

totaal olle C1D • C4D

Grondwalar (AS3DDO)

Grondwalar (AS3000)

Grondwalar (AS3DOO)

Grondwaler (AS3DOD)

Grondwatar {AS3DDD}

Gromlwater (AS3DOO)

Grondwalar (AS3000)

Grondwalor (AS3000)

Grondwaler (AS3DDD)

Grondwalar (AS300D)

Grondwaler (AS30DO)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS300D)

Grondwater (AS3000)

Grondwalor (AS3DOO)

Grondwalor (AS3000)

Grondwatar (AS3000)

Grondwaler (AS3000)

Grondwalar (AS3000)

Grondwaler (AS300D)

Grondwalar (AS30DO)

Grondwaler (AS30DD)

Grondwalar (AS3000)

Grondwaler (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS30DO)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS30DO)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwaler (AS3000)

Grondwaler (AS3000)

Grondwaler (AS3000)

Grondwaler (AS3000)

Grondwaler (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwaler (AS3000)

Conform AS311D-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

Idem

Idem

Idem

Conform AS311D-3 en conform NEN·EN·ISO 17852

Conform AS3110-3 an Conform NEN 6966 (maling conform NEN·EN·ISO
11885)

Idem

Idem

Idem

Conform AS3130-1

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Conform AS313D-1

Conform AS3130-1

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idam

Idem

Idam

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Conform AS3110-5

Monster Barcode

001 80936911
001 85844230
001 85844241

Aanleverlng

11-12-2009
11-12-2009

11·12·2009

Monstername

11·12·2009
11-12-2009
11-12-2009

Verpakklng

ALC204
ALC236
ALC236

Q
11I1I~
n~i\llJiH

Paraaf:
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Bijlage 5

PAM. ARDTS

Toetsingstabellen

toetsingstabellen Alcontrol (toetsing Achtgrondwaarden en interventiewaarden)
toetsingstabellen Kragten (toets;ng AW, MWW en MWI)

Bijlagen

B-5
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Projectnaam
Projectcode

Beerseweg nr. 14 (bebouwd terrelndeel)
CUYOO6.01

Tabe': AnaWseresu'taten grond (a53OOO) monsters (gehaltsn In mgikgds. tenzO anders aangegeven)

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

droge stof(gew.~%) 83,0 --
gewlcht artefacten(g) 11
aard van de artefacten(g) Stenen

organlsche stof 3,3 -
(gloeiverlies)(% vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELlNG
IUlum (bodem)(% vd DS) 7,0 -

METALEN
barlum+ 25 388 80
cadmium 0,5 0,40 4,5 8,6 0,40
kobatl <3 6,6 45 84 6,8
koper <10 24 68 112 24
kwlk 0,15* 0,11 14 27 0,11
lcod 47 . 35 206 376 35
molybdeen <1,5 1,5 96 190 1,5
nikkel <5 17 33 49 17
zlnk 73 76 233 391 76

POLYCYCLlSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01-
fenantreen 0,05-
antraceen 0,02-
fluoranteen 0,19-
benzo(a)antraceen 0,10-
chryseen 0,09-
benzo(k)fluoranteen 0,09-
benzo(a)pyreen 0,13-
benzo(ghl)peryleen 0,13-
lndena(1,2,3-cd)pyreen 0,13-
pak~totaal (10 van VROM) 0,92- 1,5 21 40 1,5
pak-totaal (10 van VROM) 0,93 1,5 21 40 1,0
(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28(~g/kgds) <1
PCB 52(~g/kgds) <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 6,6 168 330 23
som PCB (7) (0.7 4,9 6,6 168 330 16
faclor)(~glkgds)

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 <5
fractie C12 - C22 30
fractle C22 - C30 31
fmelle C30 ~ C40 13
totaat aile C10 - C40 70 63 856 1650 63



#
AS3000

Monstercode en monstertraject:
, 11511730-001 MMI B03 (10-60) BOI (0-30) B02 (0-20)

De resuftaten zijn voor de interventfewaarde getoetst aan de toets/ngswaarden zoaJs verme/d In de Clrculalre Bodemsanering
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Bes/uit Bodemkwaiitelt, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247, Tevens zijn de vofgende wijziglngen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aanta( OCB
(per 30-07-2008) {www.Sentemovem.nQ en de wljzfging (n de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De gehaiten die de betreffende tootsfngswaarden overschrljden zijn als voigt geclassfficeerd:
* het gehafte is groter dan de achtergrondwaarde en klelner dan of geiijk aan

het gemiddelde van de achtergrond- en /nterventfewaarde
het gehafte is groter dan hat gamfddeida van de achtargrond- en
Interventfewaarde en klelner dan of gelijk aan de Interventfewaarde
het gehafte is groter dan de Interventlewaarde
geen toets/ngswaarde voor opgesteld
nJet geanalyseerd
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatle zie anafysecertiflcaat
laboratoriumanelysas voor grond-, wetarbodam- en grondwatar;
onderzoekgrondprotocollen 3010 tim 3090 varsle 4,25junl 2008.
gecorrlgeerd gehalta fs grotar dan of galljk aan da achtargrondwaarde (of
geen echtergrondwaaroa voor opgestefd), maar wai klelnar dan de AS30aO
rapportagegrens-e/s, dus mag veronderste/d worden klelner dan de
achlargrondwaerde ta zijn.
gecorrlgeerd gehaJte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen
achtergrondwaarde voor opgeste/d), en groter den de AS3000
rapportagegrens-els.
De Interventlewaarde voor Barium ge/dt aIleen voor die situaties waarbij
duldelljk spraka Is van antropogena verontralniglng.

De achtergrond- en InterventJewaarden zJjn afhankeiljk van de bodemsamenstelling. Vaar de toetslng (s gabrulk gemaakt van de
vo/ganda semenstellfng: futum 7%; humus 3.3%. (Als humus/futum nlat Is gemeten ge/dt een default waarde van futum = 25%
en organische stof= 10%.)



ProJectnaam Bearseweg or. 14 (bebouwd terrelndeel)
Projectcode CUY006.01

Tabel: Ana/Yseresultaten grond (as30oo) monsters (gehalten In mWkgds. tenzl! anders aangegeven)

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

drage stof(gew.-%) 57,7 -
gewlcht artefacten(g) <1
aard van de artefacten(g) Geen

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

KORRELGROOTTEVERDEUNG
lutum (bodem)(% vd OS) 14

METALEN
barlum4 29 594 123
cadmium <0,35 0,41 4,7 8,9 0,41
kobalt <3 9,9 67 125 9,9
koper <10 27 79 130 27
kwik <0,10 0,12 15 30 0,12
lood 19 39 225 412 39
molybdeen <1,5 1,5 96 190 1,5
nlkkel <5,0 24 46 69 24
zlnk 27 95 292 489 95

POLYCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen 0,01-
fenantreen 0,09-
antraceen 0,03-
fluoranteen 0,26-
benzo(a)antraceen 0,14-
chryseen 0,13-
benzo(k)fluoranteen 0,09-
benzo(a)pyreen 0,14-
benzo(ghl)peryleen 0,10-
lndeno(1,2,3·cd)pyreen 0,10-
pak-totaal (10 van VROM) 1,1 - 1,5 21 40 1,5
pak-totaal (10 van VROM) 1,1 1,5 21 40 1,0
(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28(~g/kgds) <1
PCB 52(~g/kgds) <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
sam PCB (7)(~g/kgds) <7 4,0 102 200 14
sam PCB (7) (0.7 4,9 4,0 102 200 9,8
factor)(~glkgds)

MINERALE OUE
fractleC10 M C12 <5
fractie C12 M C22 <5
fractie C22 - C30 <5
fractie C30 - C40 <5
totaal olle C10· C40 <20 38 519 1000 38



Monstercode en monstertraject:
, 11511730-002 MM2 B06 (25-60) B07 (60-110) B08 (55-105) B09 (40-90)

BID (60-110) Bl1 (20-70) BOO (100-150) B01 (40-90) B04 (50-90) B05 (60
110)

De resuftaten zijn voor de interventiewaarde getaetst aan de taetsingswaarden zoals vermeld in de Cfrculalre Bodemsanerlng
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden san het Beslult Bodemkwalitelt, Staatscoursnt 20
december 2007, Nr. 247. revens zijn de vafgende wljz/glngen doorgevoerd: De gewljz/gde grenswaarden van aen santal ace
(per 30'()7~2008) (www.Sentemovam.nl) en de wljz/ging In de Staatscaurant 67 van 7 aprlI2009.
De gehaften die de betreffende toetslngswaardan overschrijden zijn als voigt geclasslflceerd:
... het gehafte Is groter dan de achtargrondwaarde en klelner dan ofgelljk aBn

het gemkldelde van de achtergrond~en interventiewaarda
het gehafte Is grotar dan het gamlddalda van de achtergrond- en
intervantlawaarda an klelner dan ofgelijk aan de Intervantlewaarde
het gehafte Is groter dan de interventlewaarde
gaen toetslngswsarde voor opgesteld
nlet geanalyseerd

# verlloogde rapportagegrens, vaor meer Informatie :lie analysecertlfJcast
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond~, watarbodem~en grondwater;

onderzoekgrondprotocollen 3010 tim 3090 versle 4,25junI2008.
geconigaerd gehaJte Is groter dan ofgelijk aan de achtergrondwaarde (of
gean achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wef klelner dan de AS3000
rapportagegrens~efs,dus mag verondersteld warden klelner dan de
BchtergrondwaBrde te zljn.
geconigeerd gehaJte Is groter dan de BchtergrondwBarde (af geen
achtergrondwaarde voor opgestefd), en groter dan de AS3000
rapportsgegrens~efs.
De Interventlewaarde voor Barium gefdt aIleen voor die sftuatfes waarbij
duldelijk sprake Is van antropogene verontrelnlglng.

De Bchtergrond~ en interventfewaarden zijn afhankelljk van de bodemsamensteJflng. Voor de toetsing Is gebrulk gemaakt van de
volgende samenstalllng: futum 14%; humus 0.7%. (Als humus/futum nlet Is gemeten geld! een default waarde van futum == 25%
en organische stof = 10%.)



Projectnaam Bserseweg nr. 14 (bebouwd terreindeel)
Projectcode CUY006.01

Tabel: AnaWseresultaten grond (as3000} monsters (gehalten In mglkqds. tenzl! anders aangegeven)

monstercode MM3 AW 1/2(AW+I) AS3OO0
monster 1 EIS

drege stof(gew.~%) 88,6 --
gewlcht artefacten(g) 29
aard van de artefacten(g) Stenen

organlsche stof 1,5 -
(gloelverlles)(% vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(% vd OS) 6,9 -

METALEN
barium"'" 21 383 79
cadmium <0,35 0,37 4,2 8,1 0,37
kobalt <3 6,6 45 83 6,6
koper <10 23 65 107 23
kwlk <0,10 0,11 14 27 0,11
1000 16 35 201 367 35
molybdeen <1,5 1,5 96 190 1,5
nlkkel <5 17 33 48 17
zlnk 24 74 226 379 74

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
neftalsen <0,01-
fenantreen 0,05-
antreceen 0,03-
fluoranteen 0,22-
benzo(a)antraceen 0,18-
chryseen 0,14-
benzo(k)fluoranteen 0,11-
benzo(a)pyreen 0,20-
benzo(ghi)peryleen 0,13-
Indeno(1,2,3Mcd)pyreen 0,13-
pak~totaal (10 van VROM) 1,2 - 1,5 21 40 1,5
pakMtotaal (10 van VROM) 1,2 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)(~g/kgds) <7 4,0 102 200 14
som PCB (7)(0.7 4,9 4,0 102 200 9,8
faclor)(~9Ikgds)

MINERALE OLIE
fmelle C10 MC12 <5
fractle C12 MC22 <5
fractle C22 • C30 <5
fractie C3D ~ C40 <5
totaal olle C10 fi C40 <20 38 519 1000 38



,.

#
AS30DD

Monstercode en monsterlraject:
, 11511730-003 MM3 807 (20-60) 812 (7-40) 812 (40-90) 804 (10-50)

805 (20-40)

De rasuNaten zljn voor de IntelVentlewaarde getoetst aan de toetslngswaarden zoals vermeld In de Clreu/elre Bodemsanerlng
2009, Steatscaurant 67, 7 eprll2009 en voor de echtergrondweerden een het Bestult Bodemkwalftelt, Staatscaurant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zljn de valgende wljzlglngen daargevoerd: De gewljzlgda grenswaarden van een aantalOce
(per 30-07-2008) (www.Senternavem.nl) en de wljzlglng In de Staatscaurant 67 van 7 apri/2009.
De gehalten die de betreffende toetslngswasrden averschrljden zljn sis voigt gecfasslflceerd:
" het gehsNa Is gratar dan de achtergrondwaarde en klelner dan of gelijk san

het gemlddefde van de achtergrand- en Interventfewasrde
het gehafta Is gratar dan het gemfddelde van de achtergrond- en
IntelVantlewaarde en klelner dan of gelijk aan de Interventfewearde
het gehefte Is groter den de Interventlewaarde
geen taetslngswaarde vaar apgesteld
nJet geanaJyseerd
vert/oagda rapportagegrens, vaor maer Infarmatle zle anaJysecertlflcaat
/abaratorlumanalyses vaor grond~, waterbodem~en grondwater;
anderzoekgrondprotacallen 3010 tim 3090 versie 4,25Junf 2008.
gecarrlgeerd gehalte is groter dan af gelijk ean de achtergrondwaarde (of
geen achtergrondwearde voar opgestefd), maar wei klelner dan de AS3000
rappartagegrens-e/s, dus mag verondersteld worden kleiner dan de
achtergrondwearde te zljn.
gecorrlgeerd gehafte Is groter dan de achtergrandwaarde (of geen
achtergrondwaarde vaor opgesteld), en groter dan de AS3000
rappartagegrens-e/s.
De fnterventlewaarde vaor Barium geldt aileen voor die sltuetles waarblj
duldefljk sprake is van antropogene veronlrelnfglng.

De achtergrond- en Interventlewaarden zijn afhankelljk van de bodemsamensteJllng. Vaar de toetslng Is gebrulk gemaakt van de
vo/ganda samanste/llng: lutum 6.9%; humus 1.5%. (Als humus/lutum niBt Is gemeten geldt een default wearde van lutum = 25%
en organfsche stof= 10%.)



Projectnaam
Projectcode

Beerseweg nr. 14 (weiland)
CUY006.01

Tabsl: AnaWseresultaten grond (as3000J monsters (gehalten In mg/kHds. tenzfl anders aangegeven)

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

drage stof(gew.~%) 84,2 -
gewlcht artefacten(g) <1
aard van de artefacten(g) Geen

organlsche stof 3,2 -
(gloelverlies)(% vd OS)

KORRELGROOTTEVEROEUNG
lutum (bodem)(% vd OS) 6,5 -

METALEN
barlum<- <20 371 77
cadmium 0,4 0,39 4,4 8,5 0,39
kobalt <3 6,4 44 81 6,4
koper 11 23 67 110 23
kwlk <0,10 0,11 14 27 0,11
100<1 18 35 204 372 35
molybdeen <1,5 1,5 96 190 1,5
nlkke1 <5 16 32 47 16
zlnk 33 74 228 382 74

POLYCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
nafta1een <0,01-
fenantreen 0,05-
antraceen 0,01-
f1uoranteen 0,13-
benzo(a)antraceen 0,06-
chryseen 0,05-
benzo(k)f1uoranteen 0,04-
benzo(a)pyreen 0,08-
benzo(ghl)peryleen 0,04-
lndeno(1,2,S-cd)pyreen 0,05-
pak~totaal (10 van VROM) 0,50- 1,5 21 40 1,5
pak-totaal (10 van VROM) 0,51 1,5 21 40 1,0
(0.7 faclor)

<5
<5
<5
<5

<20

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)(~g/kgds) <7
som PCB (7)(0.7 4,9
faclor)(~g/kgds)

MINERALE OUE
fractle C10 - C12
fractie C12 ~ C22
fractie C22 - C30
fmetle C30 " C40
totaal oUe C10 ~ C40

6,4
6,4

61

163
163

830

320
320

1600

22
16

61



#
AS3000

Monsfercode en monsterlraject:
, 11511731-001 MM4 B18 (0-50) B24 (0-50) B20 (0-50) B19 (0-51)) B16

(0-50) B15 (0-50) B13 (0-40) B17 (()'50) B23 (1()'60)

De resultaten zljn voor de Interventfewaarde getoetst £len de toetslngswaarden zoals verme/d In de Clrcu/alre Bodemsanering
2009, Staatscourant 67, 7 aprJ/2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Bes/ult Bodamkwa/ltelt, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zljn de volgende wljzlgfngen dooryavoord: De gewljzlgde grenswaarden van een Bantaf aCB
(per 30-07~2008) (www.Senternovem.nQ en de wljzlglng In de StaBtscourant 67 van 7 april 2009.
Da gehslten die de betreffende tootslngswaardan ovsrschrljden zljn sis voigt geclassfflceerd:
" het gehalta Is grotsr dan de achteryrondwaarde en klelner dan ofgefljk aan

het gemlddelde van de achtergrond- en /ntelVentlawaarde
het gehalte Is groter dan het gem/dde/de van de achtaryrond- en
/ntelVent/ewaarde en klelner dan ofgefljk aan de Intervantfewaarde
het gehalte fs groter dan de Intervent/ewaarde
geen toets/ngswaarda voor opgesta/d
nlet geana/yseerd
verhoogde rapportagegrons, voor meer Informatle zle anaJysecerllflcaat
/aboratorlumana!yses voor grond-, waterbodem- en grondwatar;
onderzoakgrondprotocollen 3010 tim 3090 versJe 4,25 junl 2008.
gecorrlgeerd gahalte Is groter dan ofgelijk aan de achtergrondwaarde (of
gean achtergrondwBarde voor opgesta/d), maar weI klelner dan de AS3000
rapportagegrens~els, dus mag varondarste/d worden klelner dan de
achtergrondwaarde te zijn.
gecorrlgeerd gehalte Is groter dan de achtergrondwaarde (of geen
achtergrondwaarde voor opgeste/d), en grotar dan de AS3000
rapporlagegrens-effi.
De /nterventlewaarde voor BarIum ga/dt aileen voor die sltuatfes waarblj
du/delijk sprake Is van antropogene verontrelnlgfng.

De achtergrond- en /nterventfewaarden z/jn afhankelijk van de bodemsamenstelllng. Voor de tootslng Is gebrulk gemaakt van de
vofgende samanste/lfng: lutum 6.5%; humus 3.2%. (Als humus/Mum nlet Is gemeten geldt een default weerde van Mum = 25%
en organ/sche stof= 10%.)



Projectnaam
Projectcode

Beerseweg nr. 14 (weiland)
CUYOO6.01

Tabel: AnaJvseresultaten prond (a$30ooJ monsters (geha/ten /n mglkgd$, tenzO aOOeTS aangegeven)

monstercode MM5 AW 1/2(AW+I) AS3000
monster 1 EIS

drage stof(gew.~%) 86,0 -
gewlcht artefacten(g) <1
aard van de artefacten(g) Geen

organlsche stof 2,7 -
(gtoalverlles)(% vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
futum (bodem){% vd OS) 7,0 -

METALEN
barlum4 <20 386 80
cadmium <0,35 0,39 4,4 8,4 0,39
kobalt <3 6,6 45 84 6,6
koper <10 23 67 110 23
kwlk <0,10 0,11 14 27 0,11
load 15 35 204 372 35
molybdeen <1,5 1,5 96 190 1,5
ntkkel <5 17 33 49 17
zink 31 75 231 386 75

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01-
fenantreen 0,03-
antraceen <0,01-
f1uoranteen 0,11-
benzo(a)antraceen 0,06-
chryseen 0,Q6-
benzo(k)fluoranteen 0,04-
benzo(a)pyreen 0,06-
benzo(ghi)peryleen 0,04-
indeno(1,2,3~cd)pyreen 0,05-
pek~tolaal (10 van VROM) 0,44- 1,5 21 40 1,5
pak~tolaal (10 van VROM) 0,45 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(~glkgdsl <1
PCB 153(~glkgdsl <1
PCB 180(~glkgds) <1
som PCB (7)(~g/kgds) <7 5,4 138 270 19
80m PCB (7)(0.7 4,9 5,4 138 270 13
faclor)(~glkgd8)

MINERALE OLiE
fractleC10~C12 <5
fractle C12 ~ C22 <5
fmelle C22 w G30 <5
fmetle C30 w C40 <5
toteat oUe G10 ~ C40 <20 51 701 1350 51



#
AS3000

Manstercade en mansterlraject:
, 11511731-002 MM5 814 (20-35) 814 (35-50) 822 (0-50) 821 (0-50)

De resultaten zljn voor de interventfewearde getaetst een de toetsfngswaarden zaals verme/d In de G/rculaire Bademsanerlng
2009, staatscaurant 67, 7 april 2009 an voor de achtergrondwaarden aan het Bestult BademkwaJltelt, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zljn de valgende wljzlgJngen daargevoord: De gewljzlgde grenswaarden van een aanta/ OGB
(per 3Q.07~2008) (www.Sentemovem.nt) en da wljzlglng in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De gehalten die de betreffende tootsingswaardan overschrljden zljn als valgt gecJasslficeerd:
* het gehalte fs grater dan de achtergrondwaarde en klelner dan ofgelijk aan

het gemfddelde van de achtergrond- en intervent/ewaarde
het gehalte Is groter dan het gem/dde/de van de achtergrond~ en
fnterventlewaarde en klelner dan ofge/ljk aan de fntervantlewaarde
het gehalte Is groter dan de Interventfewaarde
geen toetslngswaarde voor opgesteld
nlet geanalyseerd
verhoogde rapporlagegrens, voor meer Informatle zle analysecerllflcaat
labaratarlumanafyses voorgrond~, waterbodem~ en grondwater;
onderzoekgrondprotocal/en 3010 Vm 3090 Versle 4,25junI200B.
gecarrlgeerd gehafte Is groter dan af gelljk aan de achtergrandwaarde (af
geen achtergrondwaarde vaor apgesteld), maar weI kleiner dan de AS3000
rapportagegrans~els, dus mag verondersteld worden klelner dan de
achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehafte Is groter dan de achtergrandwaarde (af geen
echtergrondwaarde voor opgesteld), en grater dan de AS3000
rapportegegrens~eis .
De Interventfewaarde voor Barium gs/cit aIleen voor die situatles waarblj
dufdefljk sprake Is ven antropogene verontrefnlglng.

De achtergrond- en Interventlewaarden zljn afhankelljk van de bademsamenstefflng. Voor de tootslng Is gebrufk gemaakt van de
va/ganda samenstelifng: Jutum 7%; humus 2. 7%. (A/s humus/Jutum nlet Is gemeten geldt een default waarde van Jutum = 25%
en arganfsche stof= 10%.)



ProJectnaam
Projectcooe

Beerseweg nr. 14 (weiland)
CUY006.01

Tabel: Ana'Yseresultafen grand {as30001 monsters ("eha/ten /n mglkgds, teml) aOOers aangegeven)

monstercode MM6 AW 1/2(AW+I) AS3OO0
monster 1 EIS

droge stof(gew.-%) 62,0 -
gewlcht artefacten(g) <1
aard van de artefacten(g) Geen

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lulum (bodem)(% vd OS) 3,9 -

METALEN
barlum+ <20 294 61
cadmium <0,35 0,36 4,1 7,6 0,36
kobaft <3 5,2 35 65 5,2
koper <10 21 59 96 21
kwik <0,10 0,11 13 26 0,11
load <13 33 191 349 33
molybdeen <1,5 1,5 96 190 1,5
nlkkel <5 14 27 40 14
~nk <20 65 199 333 65

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01-
tenantreen <0,01-
antraceen <0,01-
fluoranteen 0,01-
benzo(a)antraceen 0,01-
chryseen <0,01-
benzo(k)fluoranteen <0,01-
ben:zo(a)pyreen <0,01-
ben:zo(ghl)peryleen <0,01-
Indeno(1,2,3vcd)pyreen <0,01-
pak-totaal (10 van VROM) <0,1 - 1,5 21 40 1,5
pakvtotaal (10 van VROM) 0,06 1,5 21 40 1,0
(0.7 factor)

<5
<5
<5
<5

<20

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 26(~glkgds) <1
PCB 52(~glkgds) <1
PCB 101(~glkgds) <1
PCB 116(~glkgds) <1
PCB 136(~glkgds) <1
PCB 153(~glkgds) <1
PCB 160(~glkgds) <1
som PCB (7)(~g/kgds) <7
som PCB (7)(0.7 4,9
factor)(~glkgds)

MINERALE OLiE
fraclle C10 v C12
fractie C12 R C22
fmetie C22 - C30
fmetie C30 - C40
totesl olleC10 R C40

4,0
4,0

36

102
102

519

200
200

1000

14
9,6

36



#
AS3000

Monstercode en monsterlraject:
, 11511731-003 MM6 B13 (60-110) B13 (110-160) B13 (180-200) B17

(1Da-150) B17 (150-200) B23 (90-140) B23 (160-200)

De resuftaten zljn voor de fnterventlewaarde getootst aan de toetslngswaarden zoafs vermeld In de ClrculaJre Bodemsanerlng
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Beslult Bodemkwalftelt, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzlglngen doorgevoerd: De gewljzlgde grenswaarden van een aantalOCB
(per 3()"()7~2008) (w'NW.Senternovem.nl) en de wljzlglng In de Staatscourant 67 van 7 aprI/2009.
De gehaften die de betreffende tootslngswaarden overschrljden zljn als voigt geclasslflceerd:
* het gehafte Is groter dan de achtergrondwaarde en klelner dan ofgelljk aan

het gemlddeJde van de achtergrond- en /nterventiew8arde
het gehafte Is groter dan het gemldde/de van de achtergrond- en
Interventlewaarde en klelner dan ofgelijk Ban de Interventlewaarde
het gehafte Is groter dan de Interventlewearde
geen taetslngswaarde voor opgesteld
nlet geanalyseerd
verhoogde rapporlagegrens, voor meer Informatle zle ana/ysecerllflcaat
laborstor!umanelyses voor grond-, waterbodem- en grondwater;
onderzoekgrondprotocollen 3010 tim 3090 versle 4,25junI200B.
gecorrlgeerd gehalta Is groter dan af gelijk 88n de achtergrondwsarde (of
geen achtergrondwaarde voor opgestefd), maar wei klelner dan de AS3000
rapporlagegrens·als, dus mag verondersteld worden klelner dan de
achtergrondwa8rde te zijn.
gecorrlgeerd gehalte Is groter dan de achtergrondwaarde (of geen
achtergrondw8arde vaor opgeste/d), en groter dan de AS3000
rapportagegronN3/s.
De InterventlBwBarde voor Barium ge/dt a/leen voor die sltuatles waarblj
dufdelljk sprake fs van antropogena verontrelnlglng.

De achtergrond· en Interventiewaarden zljn afhanke/ljk van de bodemsamenstelling. Voor de toetslng Is gebrulk gemaakt van de
vo/gende samenstelllng: lutum 3.9%,' humus 0.8%. (Als humus//ufum nlet Is gemeten ge/dt een default waarde van lutum = 25%
en organ/sche stof= 10%.)



25 7 25
10 33 10

155 190 550 920 920 80 98 284 475 475 48
08 08 12 43 13 05 04 08 28 8 077
90 15 35 190 190 40 66 15 84 84 48
36 40 54 190 190 21 24 32 112 112 12

030 015 063 48 36 023 011 063 37 28 020
85 50 210 630 630 60 35 149 376 376 86
15 15 88 190 190 15 15 88 190 190 11
35 35 39 100 100 17 17 19 49 49 7
140 140 200 720 720 76 76 109 391 391 135
10 15 68 40 40 10 150 68 40 40 09

0020 0020 0020 050 10 0014 0014 0014 017 03 0014
50 190 190 500 5000 20 63 63 200 1650 212

25 65
-

--- t ->25
10 32 10

155 190 550 920 920 80 98 284 475 475 27
0 06 12 43 13 05 04 0 28 8 062
90 15 35 190 190 38 64 15 81 81 49
36 40 54 190 190 21 23 31 110 110 19

030 015 063 48 36 o 3 011 063 36 27 009
85 50 210 630 630 60 35 147 372 372 26
15 15 88 190 190 15 15 88 190 190 11
35 35 39 100 100 17 17 18 47 47 7
140 140 200 720 720 74 74 106 382 382 62
10 15 68 40 40 10 150 68 40 40 05

0020 0020 0020 050 10 0014 0014 0014 016 03 0014
50 190 190 500 5000 20 61 81 160 1600 44

S =sueefwaarde; AW = achtergrondwaarde; MWW = maximale waarde bodemkwalileitsklasse wonen; MWI = maximale waarde bodemkwalrteitsldasse industrie; r= interventiewaarde
# = overschrijding toetsingswaarde



Projectnaam Beerseweg or. 14 (grondwater)
Projectcode CUY006

Tabel: Anatyseresultaten grondwater (as3OO0) monsters (gahalten In IJfI/I, tenzl] anders aangegeven)

monstercode PbOl /801 8 1/2(8+1) A83000
monster 1 EI8

METALEN
barium 110 50 338 625 50
cadmium <0,8 0,40 3,2 6,0 0,80
kobalt 5,8 20 60 100 20
koper <15 15 45 75 15
kwlk <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
lood <15 15 45 75 15
molybdeen <3,6 5,0 152 300 5,0
nikkel <15 15 45 75 15
zlnk <60 65 432 800 65

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 0,20 15 30 0,20
tolueen <0,3 7,0 504 1000 7,0
ethylbenzeen <0,3 4,0 77 150 4,0
o-xyleen <0,1 -
p- en m~xyleen <0,2 -
xylenen <0,3 - 0,20 35 70 0,30
xylenen (0.7 factor) 0,21 11 0,20 35 70 0,21
styreen <0,3 6,0 153 300 6,0
naftaleen <0,05° 0,01 35 70 0,050

GEHALOGENEERDE KOOLWATER8TOFFEN
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 -
som (cls,trans) 1,2- <0,2 - 0,01 10 20 0,20
dlchioorethenen
som (cls,trans) 1,2~ 0,14 a 0,01 10 20 0,20
dlchloorethenen (0.7 factor)
dlchloormethaan <0,2 II 0,01 500 1000 0,20
1, 1~dlchloorpropaan <0,25-
1,2~dlchloorpropaan <0,25-
1,3-dlchloorpropaan <0,25-
sam dlchloorpropanen <0,75- 0,80 40 80 0,75
som 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-trlchloorethaan <0,1 0,01 65 130 0,10
trichlooretheen <0,6 24 262 500 24
chlorofonn <0,6 6,0 203 400 6,0
vlnytchtorlde <0,1 0,01 2,5 5,0 0,20
trlbroommethaan <0,2 630 2,0

MINERALE OLiE
fractle C10 ~ C12 <25
fractle C12 ~ C22 <25
fractle C22 ~ C30 <25
fracUe C30 - C40 <25
totaal olie C10 ~ C40 <100 50 325 600 100



#
AS3000

Monstercode en monsterlraject:
1 11514580-001 PbQ1/B01

De resuftaten zijn get06tst aan de t06tsfngswaarden zoa/s vermefd ClrcuJairo BodemsBnerlng 2009, Staatscourant 67, 7 april
2009.
De gehaften die de betreffende t06tslngswaarden overschrljden zijn als voigt gecfasslflceerd:
* het gehalte Is groter dan de streefwaarde en kleiner dan ofgeiljk Ban het

gemiddelde van de streef~ en interventfewaarde
het gehalte is groter dan het gemlddelde van de streef~ en
inteNentfewaarde en kleiner dan ofgefljk aan de interventfewaarde
het gehalte is groter dan de Interventlewaarde
geen toetslngswaarde voor opgestefd
nlat geanalyseerd
verhoogde rapportagegrens, voor maer Informatle zle analysecertlficaat
faboratoriumanafyses voor grond-, waterbodem~ en grondwateronderzoek;
grondwaterprotocoilen 3110 tim 3190 versle 3,25 juni 2008.
gacolTigeerd gehaJte is groter dan ofgefljk aan de streefwaarde (of gean
streefwaarde voor opgesteld), maar weI kleiner dan de AS3000
rapportagegrens~efs,dus mag veronderstefd worden kleiner dan da
streefwaarde ta zljn.
gecorrlgeerd gehalie Is groter dan de streefwaarde (ofgeen streefwaarde
voor opgesteld), an groter dan de AS3000 rapportagegrens-eJs.





Bijlage 6

FAM.ARDTS

Conformiteitsverklaring veldwerk

BlJIagen

Het veldwerk ten behoeve van het milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd door
of onder direct toezicht van een of meerdere ervaren (gecertificeerde en erkende) veld

werker(s). De naam (afnamen) van de veldwerkers en de hoedElnigheid waenn deze

tijdens het veldwerk zijn opgetreden staRn hieronder vermeld.

De in het kader van de BRL SIKB 2000 erkende veldwerkers van Kragten zijn bij
Sentemovem geregistreerd onder certificaatnummer 661302. De registratie kan

worden geverifieerd op de site van Senternovem (www.Sentemovem.nllBodernpluso.

De veldwerkers verklaren door middel van ondertekening het veldwerk:
geheel / geeleelt:elijk (doorbalen wat niet van toepassing is) te hebben uitgevoerd

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

Projectnummer. CUYOO6 (Beerseweg nr. 14 te Haps)

Omschrijving afwijldngen: Izfgeen

Etvaren veldwerker(s): Datum: Handtekening;;I-
. .~ _..,'/

JSJ?I.7./?.rYf I;?~ ~.a .-:?!'?fj~.~ .:-: .

B-6





Bijlage 7

FAM. ARDTS

Foto's

Bijlagen

foto 1: woonhuis aan de
Beerseweg nr. 14

foto 2: bovengrondse olietank

(boring BOl tJrn B03)

foto 3: binnenterrein varkens~

honderij (boring B11 en B12)

B-7



FAM. MDTS Bijlagen

foto 4: oprit varkenshouderij

(boring B08 tim B10)

foto 5: weiland, met op de

achtergrond de boerderij

B-8


