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1. INLEIDING

In opdracht van Formido B.V. is een verkennend milieukundig
bodemonderzoek verricht op terein van de S.C. "St. Antonius',
aan de Doortocht 6 te Bodegraven.

Dit onderzoek is uitgevoerd vanwege de geplande verkoop en
bestemmingswijziging van het terrein.

Doel van een verkennend bodemonderzoek is vast te stellen of
het gebruik van het terrein heeft geleid tot chemische
verontreinigingen in de bodem en daarmee tot aantasting van de
bodemkwaliteit.

Een dergelijk onderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in
de aard, de plaats van voorkomen en de concentraties van
eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem.
terrein k- s --nvr-.L-dfteht wei=den aangenterk-r----Met---

huisbrandali.e-UiBOJ---tank.

In het rapport wordt de bodemopbouw beschreven en zijn de
resultaten van zowel het zintuiglijk als het chemisch
onderzoek weergegeven (hoo fdstukken 3, 4 en 5).

De verzamelde gegevens zijn getoetst aan de richtlijnen
uitgegeven door het Ministerie van VROM. In deze
toetsingstabel (zie bijlage 4) worden concentraties van
verontreinigingen (indicatief) gekoppeld aan de kwaliteit van
de bodem. De toetsingswaarden zijn geen wettelijke normen,
maar richtlijnen. In bijlage 4 worden deze richtlijnen
besproken.

Na toetsing aan bovengenoemde richtlijnen, is de onderzochte
situatie beoordeeld. Deze beoordeling is samen met de adviezen

,

ondergebracht in hoofdstuk 6.

In hoofdstuk 7 wordt een toelichting gegeven op factoren die
van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek.
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2. TERREINGEGEVENS

De te onderzoeken lokatie bestaat uit een schoolterrein met
een aanliggende groenvoorziening.

,

De oppervlakte van het onderzochte terrein bedraagt ongeveer
; 5.000 m'. Het terrein is gedeeltelijk verhard (tegels) en

1 gedeeltelijk bebouwd (zie bijlage l).

Het terrein wordt als onverdacht beschouwd met uitzondering
van de lokatie waar de verwijderde ondergrondse HBO-tank heeft

. gelegen. De olietank is circa 10 jaar geleden verwijderd.f

1 Het terein komt niet voor op de Bio-actueellijst. Op het
terrein hebben géén activiteiten plaatsgevonden die
hinderwetplichtig zijn.
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3. VELDWERK, BEMONSTERING EN ZINTUIGLIJK ONDERZOEK

3.1 VELDWERK

Het veldwerk is uitgevoerd op 21 december 1993. Ten behoeve
van het beoordelen van de bodemkwaliteit zijn in totaal 22
boringen gezet. De boringen ziDn handmatig gezet met behulp
van een edelmanboor.

Ten behoeve van het nemen van representatieve grondwater-
monsters zijn in totaal vier peilbuizen geplaatst. Deze
peilbuizen zijn vervaardigd van PVC (polyvinylchloride) en
zijn over een lengte van 1 meter geperforeerd. Het
geperforeerde gedeelte is voorzien van een gewassen nylon
filterkous om inspoeling van fijn bodemmateriaal te voorkomen.

De peilbuizen 2 en 16 zijn gespoeld op 27 decernber 1993 en
bemonsterd op 30 december met behulp van een slangenpomp.

De plaats van de boringen en de peilbuizen is weergegeven in
bijlage 1.2. De boringen zijn ruimtelijk evenredig verdeeld
over het onderzochte terrein.

aandachtspunten

Op de lokatie van de voormalige HBO-tank zijn vier boringen
verricht (1 t/m 4). Boring 2 is,met een peilbuis afgewerkt.

Op de plaats waar de vulleiding van de
binnenkomt, is een boring tot 1,0 meter
mv) verricht (boring 13).

verhoogd loodgehalte

Vanwege een verhoogd loodgehalte in het grondwater van
peilbuis 16 is het grondwater opnieuw bemonsterd en
geanalyseerd op lood. Het loodgehalte was opnieuw verhoogd.
Zodoende zijn op 17 januari 1994 twee extra peilbuizen (21 en
22) in de omgeving van peilbuis 16 geplaatst. Het grondwater
uit de peilbuizen 21 en 22 is bemonsterd op 18 januari 1994 en
is geanalyseerd op lood.

3.2 BEMONSTERING

Tijdens het boren is van elke boring per halve meter één
geroerd grondmonster genomen, met dien verstande dat
afwijkende of verontreinigde bodemlagen apart zijn bemonsterd.Bij de codering van de monsters is de diepte van de monster-
name (in cm-mv) tussen haakjes achter het desbetreffende
boornummer aangegeven.

tank het gebouw
onder het maaiveld (m-



6

De grondmonsters zijn direct verpakt in glazen potten die
'headspace-freel (volledig gevuld) zijn afgesloten met
neopreen deksels.

voor het verkrijgen van representatieve grondwatermonsters, is
na plaatsing van de peilbuizen een hoeveelheid water afgepompt
gelijk aan 2 á 3 maal de inhoud van het boorgat. Uit de peil-
buizen zijn vervolgens met behulp van een slangenpomp
grondwatermonsters genomen van 3 liter. De grondwatermonsters
zijn direct 'headspace-freel (volledig gevuld) opgeslagen in
luchtdichte glazen flessen van 1 liter.

De grondwatermonsters zijn binnen 4 uur na bemonstering
gekoeld en binnen 18 uur na bemonstering bij het laboratorium
aangeleverd.

3.3 ZINTUIGLIJK ONDERZOEK

Tijdens de boor- en bemonsteringswerkzaamheden is het
opgeboorde materiaal zintuiglijk onderzocht. Dit zintuiglijk
onderzoek is tweeledig, te weten:

- lithologisch onderzoek, waarbij de opgeboorde grondsoorten
worden geclassificeerd;

- onderzoek naar verontreiniging, waarbij waarneembare afwij-
kingen in het bodemmateriaal nauwkeurig worden beschreven.

De resultaten van deze onderzoeken zijn weergegeven in
hoofdstuk 5 en in bijlage 2.

6
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4. LABORATORIUMONDERZOEK

voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de grond-
monsters aangeleverd bij het laboratorium van Enviro B.V. te
moerdijk. De grondwatermonsters zijn aangeleverd bij Heinrici
Nederland B.V. te Hoogvliet.

om een globaal inzicht te krijgen in de mogelijke aanwezigheid
van verontreinigingen zijn vier grondmengmonsters samengesteld
en zijn vier grondwatermonsters geselecteerd voor chemische
analyse. De grondmengmonsters en de grondwatermonsters alsmede
de hierop uitgevoerde analyses zijn in tabel 1 weergegeven.

TABEL 1 Uitgevoerde chemische analyses

monstercode analyses & bepalingen

alcremene bodemkwaliteit
bovengrond
6(20-50)+9(0-50)+11(20-50) NVN A-pakket

lutum en organische stof

15(0-50)+17(0-50)+19(0-50)

ondergrond
8(100-150)+16(50-100)+20(50-100)

grondwater
peilbuis 16

Peil-buis 20

peilbuis 21

a HBO-tank
grond
2(50-100)+3(100-1SO)

NVN A-pakket

NVN B-pakket

NVN C-pakket
pH/EC
heranalyse lood

lood

lood

minerale olie (GC)

groridwater
peilbuis 2 minerale olie (GC)

------------------------------
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Genoemde NVN-analysepakketten omvatten de volgende parameters:
NvN A (toplaag van 0-0,5 m-mv):
zware metalen (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Hg, Zn) en arseen (As)
EOX;

2 - minerale olie (GC);
i' - PAK (10 VROM).

NVN B (0,5-2,0 m-mv):
- zware metalen (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Hg, Zn) en arseen (As)
- minerale olie (GC) ;
- EOX -

NvN C (grondwater):
- zware metalen (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Ha, Zn) en arseen (As)
- EOX t

;

- vocl;
- naftaleen;
- fenoli-ndex.

PAK : Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
EOX : Extraheerbare Organische gehalogeneerde verbindingen
VAK : Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
VOC1: Vluchtige Organochloorverbindingen

De voorbewerking en analyse van de aangeleverde monsters zijn
uitgevoerd conform de herziene voorlopige praktijk richtlijnen(VPR), uitgegeven door het Ministerie van VROM.
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RESULTATEN

5.1 LITHOLOGISCH EN ZINTUIGLIJK ONDERZOEK

In de boorstaten (bijlage 2) wordt de bodemopbouw van het
onderzochte terrein weergegeven. Globaal bestaat de bodem
vanaf maaiveld tot 2 m-mv bestaat de bodem voornamelijk uit
klei.

Ter plaatse van de boringen 3
á 1,8 m-mv uit veen.

de bodem vanaf

Ter plaatse van boring 14 bestaat de bodem uit

Zintuiglijk zijn in de opgeboorde grond de volgende afwijkende
bodemmaterialen aangetroffen:

Zintuiglijk waargenomen afwijkingen in
het bodemmateriaal

boring diepte qrond
nr. m-mv materiaal

1 0,5-0,6 matig puinhoudend
2 0,5-0,7 sterk puinhoudend
4 0,3-1,0 licht puinhoudend

18 en 20 0 -0,5 licht puinhoudend
17 0 -1,0 licht puinhoudend

CHEMISCH ONDERZOEK

De resultaten van de chemische analyses zijn weergege-v-en in
bijlage 3. Deze resultaten zijn vergeleken met de indicatieve
richtwaarden uit de toetsingstabel (zie bijlage 4) . De
overschrijdingen die daarbij zijn geconstateerd zijn
weergegeven in tabel 3 op pagina 10.
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TABEL 3 Overschrijdingen ten opzichte van deA-, B- en C-waarden uit de toetsingstabel
monster parameter concentratie overschrijdingmg/kgds ggli (waarde)
,a1gLemene bodemkwaliteit
bovengrond
6 (20-50) + zink 150 > A (A=136)9(0-50)+ lood 110 > A (A=82) *11(20-50) nikkel 39 > A (A=35) *kwik 0,33 - A (A=0,3) *

15(0-50)+
17(0-50)+
190-50)

ondergrond
8(100-150)+
16(50-100)+
20(50-100)

grondwater
peilbuis 16

koper
z ink
lood
nikkel
kwik
EOX

lood
nikkel

fenol-index
chroom
nikkel
lood
VAK

tolueen
xylenen

heranalyse lood

peilbuis 21 lood

peilbuis 22 lood

35
140
120
36
0,4
0,2

93
54

10
6

24
190

1

0,5
0,6

- A (A=34)
A (A=136)
A (A=82)

- A (A=35)
- A (A=O, 3)
> A (A=d)

> A (A=81)
> A (A=35)

> A (A=d)
> A (A=l)
> A (A=15)

Q_ (B=50)
(A=l)

A (A=O, 2)
A (A=O, 5)

170 (D (3=50)

155 > B (B=50)

39 > A (A=15)

14130-:!,áa,nkK

grond
2(so-100)+ minerale olie < 50
(ioo-iso)

grOndwater
peilbuis 2 tolueen 0,3 A (A=0,2)minerale olie < 50
* Gecc)rrigeerde A-waarde bovengrond: lutumgehalte = 25 0_.

-waarde ondergrond: lutumgehalte = 25 <_.,

''.GecOrrigeerde A
organische stof = 7,2 -.

d = detectiegrens organische stof = 6 0_.



9

0

ljexmond Milieu-Adviezen B.V. 11

5.3 BESPREKING VAN DE RESULTATEN

31gemene bodemkwaliteit
bovengrond
In het grondmengmonster 6(20-50)+9(0-50)+11(20-50)
overschrijden de gehalten zink, lood en nikkel de
desbetreffende A-waarden.
Het gehalte kwik komt ongeveer overeen met de A-waarde.

In het grondmengmonster 15(0-50)+17(0-50)+19(0-50)
overschrijden de gehalten lood en EOX de desbetreffende A-
waarden. De gehalten koper, zink, nikkel en kwik komen
ongeveer overeen met de desbetreffende A-waarden.

ondergrond
In het grondmengmonster 8(100-150)+16(50-100)+20(50-100)
overschrijden de gehalten lood en nikkel de A-waarden.

De oorzaak van de licht verhoogde gehalten zware metalen en
EOX is onbekend.

grondwater
In het grondwater uit peilbuis 16 overschrijden de gehalten
chroom, nikkel, tolueen en xylenen de desbetreffende A-waarde.
Het gehalte lood overschrijdt de B-waarde.

De fenol-index is licht vrhoogd. De licht verhoogde fenol-
index is naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van het hoge
organische-stofgehalte in de bodem (veenhoudend). De bepaling
van de fenol-index wordt gestoord door de aanwezigheid van
humuszuren in veen.

Het grondwater uit peilbuis 16 is opnieuw bemons-Lerd en
geanalyseerd op lood. Het gehalte lood komt ongeveer overeen
met de waarde die gevonden is tijdens de eerste analyse.
Om die reden zijn twee extra peilbuizen geplaatst bij peilbuis
16. Het grondwater uit de beide peilbuizen is geanalyseerd op
lood. In het grondwater uit de peilbuizen 21 en 22
overschrijdt het gehalte lood respectievelijk de B- en de A-
waarde.

lokatievoormalige HBO-tank
grond
Aan de grond ter plaatse van de boringen 1 tot en met 4 is
géén oliegeur waargenomen.

Ter plaatse *van de vulleiding (gebouwzijde; boring 13) is géén
Oliegeur waargenomen.

In het grondmengmonster 2(50-100)+3(100-150) overschri-jdt het
gehalte minerale olie de detectiegrens niet.
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grondwater
Aan het grondwater van peilbuis 2 is géén oliegeur
waargenomen.

In het grondwater uit peilbuis 2 is het gehalte tolueen licht
verhoogd. De oorzaak van deze lichte verhoging is onbekend.

0

1]



6. CONCLUSIES

In opdracht van Formido B.V. is een verkennend
milieutechnischbodemonderzoek uitgevoerd aan de Doortocht 6 te Bodearaven.

Uit de resultaten van het zintuiglijk
en chemisch onderzoekblijkt dat het geanalyseerde bodemmateriaal van het terreinaan de Doortocht 6 te Bodegraven niet
verontreinigd is metcadmium, kwik, arseen, vocl, PAK of minerale olie.

In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten zink,koper, nikkel en EOX. lood,

In de ondergrond zijn de gehalten lood en nikkel lichtverhoogd aangetoond.

Het grondwater is licht verontreinigd met chroom, nikkel,i . tolueen en xylenen. De fenol-index-is enigszins verhoogdhetgeen naar alle
waarschijnlijkheid te relateren is aanorganische componenten in de vorm van humuszuren.Het grondwater is matig verontreinigd met lood.

31 Gezien de aangetoonde concentraties zien wij géén belemmeringten aanzien van de aankc)op en de geplande bestemmingswijz* -van het terrein. iging
Wel dient rekening te worden gehouden met beperkingen tenaanzien van het verontreinigde grondwater.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Hoogachtend,
Lexmond Mil eu-Adviezen B.V.-A

0 ir W- C. Lexmond

Behandeld door ir. E.H.j. van Kampen
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BETROUWBAARHEID

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht -

vol.gens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Een
bodemonderzoek is echter gebaseerd op het nemen van een
beperkt aantal monsters.

Wij streven naar een zo groot mogelijke
het onderzoek. Toch blijft het mogelijk
kingen in het bodemmateriaal voorkomen.

Lexmond Milieu-Adviezen B.V. acht
de schade die hieruit voortvloeit.

representativiteit v
dat er lokale afwij-

aansprakelijk

Er dient tevens op te worden gewezen dat het uitgevoerde
onderzoek een momentopname is. Na uitvoering van het onderzoek
kunnen de grond- en grondwaterkwaliteit beinvloed worden door
bijvoorbeeld het bouwrijp maken van het terrein, de aanvoer
van grond van elders zonder kwaliteitsgegevens of de
verspreiding van een verontreiniging van een verder gelegen
terrein via het grondwater.

Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek
het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voor-
zichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit
rapport.
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_rEnviroLab

jvinme=ntaIaboratories bv Moerdijk

adres:Orionweg 3

4782 SC Moerdijk

tel: 01680-23060

fax: 01680-26061 1

Analyserapport

,/.rriond Milieu-Adviezen b.v.
;

R. J. Lexmond

,r,bus 143
AC BODEGPAVEN

-01-1994.r.dijk, 10

,V, R93/7855,;,portnummer

,,,,Jekt/lokatie Do
.

ortocht 93.4937/ET

,pristeromschriiiving:

Mm.van 6(20-50)+9(0-50)+11(20-50)
2 mM.van 19(0-50)+15(0-50)+17(0-50)

MM.van 8 (100-150) +16 (50-100) +20 (50-100)

Mm.van 2(50-100)+3(100-150)

-,,,eleverd 22-12-1993 10.00 u

alyseresultaten:

,-n.,terkode EnviroLab

stof gehalte procent *5
stof gehalte procent k

raf.tie <= 2 um procent %
a-,:iumcarbonaat procent

z.-.-,jum (vlam) mg/kg ds
,am (vlam) mg/kg ds

=:P,r (vlam) mg/kg ds
(vlam) mg/kg ds

(vlam) mg/kg ds

: (vlam) mg/kg ds
=en (hydride) mg/kg ds

rwtk (koude damp) mg/kg ds

zz--rale olie GC mg/kg ds

mg/kg ds

pagina 1 / 3
UUAL111

e: RABO rekeningnummer: 17.20.25.176 EnviroLab is ingeschreven in het sierlabregister

er RABO: 10.84.572 - B.T.W. nummer: NL 00.99.211.38.8.01
voor laboratoria onder nr. L 123

voor gebieden zoals nader

2. 3. 4.

7855-001 7855-002 7855-003 7855-004

71.3 68.4 63.2 63.0
7.2

43
<0.1

<0.4 <0.4 <0.4
60 60 82
32 35 29

110 120 93
39 36 54

150 140 130
13 12 9.3
0.33 0.40 0.19

<20 <20 <20 <20

<0.1 0.20 0.10



r...LnviroLab
AMEEN22511.-

laboratories bv Moerdijk

Analysarap,

Lexmond Milieu-Adviezen b.v.
Ing. R.J. Lexmond
Postbus 143
2410 AC BODEGRAVEN

Moerdijk, 10-01-1994

Rapportnummer R93/7855
Projekt/lokatie Doortocht 93.4937/ET

0 Monsteromschrijving:

grond
1 MM.van 6(20-50)+9(0-50)+11(20-50)
2 MM.van 19(0-50)+15(0-50)+17(0-50)
3 MM.van 8(100-150)+16(50-100)+20(50-100)
4 MM.van 2(50-100)+3(100-150)

Aanceleverd 22-12-1993 10.00 u
Analyseresultaten:

1 . 2. 3. 4.

Monsterkode EnviroLab

naftaleen mg/kg ds
acenaftyleen mg/kg ds
acenafteen mg/kg ds
fluoreen mg/kg ds
fenanthreen mg/kg ds
anthraceen mg/kg ds
fluorantheen mg/kg ds
pyreen mg/kg ds
benzo(a)anthraceen mg/kg ds
chryseen mg/kg ds
benzo(b)flucranth. mg/kg ds
benzo(k)fluoranth. mg/kg ds
benzo(a)pyreen mg/kg ds
dibenz(ah)anthrac. mg/kg ds
benzo(,ghi)peryleen mg/kg ds
ind(123-cd)pyreen mg/kg ds
tot. 7 pak's WCA mg/kg ds
tot. 10 pak's VROM mg/kg ds
tOt. 16 pak's EPA mg/kg ds

7855-001

<O. 05

<O. 05

<O. 05

<O. 05

0.06
0.01
0.11

0.09
0.09

0.08
0.05
0.04

0.08
<0.01

0.03

0.05
0.5
0.6

0.8

7855-002 7855-003 7855-004

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

0.02
<O. 01

0.03
<O. 01

0.02

0.02

<O. 01

<O. 01

0.02

<O. 01

0.01
0.01

0.1

<0.2

<0.4

adres:Orionwe

34782 SC MoMqiik

tel: 01680-23060

fax: 01680-26061 1

pagina 2

EnviroLab is ingeschreven in hei s-.eriabregister
Gironummer RABO: 10.84.572 - B.TW. nummer Nl 00.99.211.38.8.01 voor laboratoria c;nder nr. 1123

A onze OPdrachien worden
aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze

leveringsvoorwaaroen.
voor gebiecen zoais nader

-Brabant onder nummer 62.5. erkenning
EnviroLab is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Westelijk Noord ornszhreven in de

/ 3
OUALIFIED

?y STERLAB



Steenhouwerstraat 15

3194 AG Hoogvliet (Rt)

Telefoon : 010 - 472 02 99

Telefax 010 - 416 30 34

Bank 35 66 05 655

Postgiro 455 669

HEINRICI MILIEULABORATORIUM B.V.

opdrachtgever: Lexmond Milieu Adviezen Bv
omschrijving : Doortocht
Analyseresultaten Grondwatermonster(s)

gonsterkcode: 1 2

2 16

terkode

Parameter eenheid rapportage-
grens

------------------------- ------------ ------------ ---------- ----------
Datum opdracht 27112/93 27112193

fysisch chemisch onderzoek

Fenol-index (NEN 6670) #g/ L 5 10

Metalen (AAS, AES)

Chroom (Grafiet oven) Ag/ 1 1 6

Nikkel (Grafiet oven) #g/ 1 2 24
Koper (Graf iet oven) ggl 1 1 7

link (Vtam) gg/1 15 125

100d (Graf let oven) #g/ 1 1 190
Kwik (Hydride) gg/1 0,2 < 0,2
Arseen (Grafiet oven) gg/1 2 6

Cadmium (Grafiet oven) ugl 1 0,1 < 0,1

rstoffen
;C-ana 1. V L.'Aromaten(tot) ug/1 1,0 < 1,0 1,0
enzeen gg/1 0,2 < 0,2 < 0,2
Otueen ggl 1 0,2 0,3 0,5
:thylbenzeen ggl 1 0,2 < 0,2 < 0,2
Xylenen jugl 1 0,5 < 0,5 0,6
f ta leen ag/t 0,2 < 0,2

`UI (totaal)

:"chloormethaan

`ichloormethaan
'.trachloormethaan

lichtoorethaan
.t

ichtooretheen
trachtooretheen

1,1-trichloorethaan
1-dichloorethaan
2'dichtoorethaan

Pag i na : 1 1 2

Opdrachtnummer : 493121991
Produktiedatum : 06101194
Referentienummer : 93.4937/ET

1 2

#g/ L 1,0 * 1,0

ggl 1 1,0 * 1,0

#g/ 1 1,0 * 1,0

ggl 1 1,0 * 1,0

#g/ 1 1,0 * 1,0

jugl 1 1,0 * 1,0

9911 1,0 * 1,0

ggl 1 1,0 * 1,0

jug/ L 1,0 * 1,0

#g/ 1 1,0 * 1,0



Steenhom&,erstraat 15

3 194 AG Hoop,liet (Rt)

Telefoon : 010 - 472 02 99

Telefax 010 - 416 30 34

Bank 35 66 05 655

Postgiro 455 669

HEINRICI MILIEULABORATORIUM B.V.

opdrachtgever: lexmond Mitieu Adviezen BV
omschrijving : Doortocht
Analyseresultaten Grondwatermonster(s)

MonsterkcAe: 1 2

2 16

,Monsterkode

~dllleLer eenheid rapportage-
grens

------------------------- ------------ ------------ ---------- ----------
Datum opdracht

27112/93 27112193

EOX vtgs. VPR
iLgl 1

Geleidingsvermogen (20'C) gs/cm

PH

Minerale Otie (GLC)

Minerale Olie (GLC) ugl 1

Fractie C8-Clo %

fractie C10-C12 %

ractie C12-C14 %

ractie C14-C20 %

ie C20-C26 %

tie C26-C34 %
!

'actie C34-C40 %

P J He- r4i « (Nederland) Bv
Rotter 6/0111994

nzO ~~en worden uitg~d mde de algem~ m'urdm gedepm~ bij de A~wment~ftw*IOtterdam. E ~w v" deze voo~aardm wmd p ~ t,urd.

Pagina
: 2 / 2

Opdrachtnummer : 493121991
Produktiedatum : 06101/94
Referentienummer : 93.4937/ET

1 2

1,0 < 1,0

595

7,2

50 < 50

5 < 5

5 < 5

5 < 5

5 < 5

5 < 5

5 < 5

5 < 5



Steenhouwerstraat 15

3194 AG Hoogvliet (Rt)

Telefoon : 010 - 472 02 99

Telefax : 010 - 416 30 34

Bank .356605655
Postgiro : 455 669

HEINRICI MILIEULABORATORIUM B.v.

opdrachtgever: Lexmond Mitieu Adviezen BV
Omschrijving : Doortocht
Anatyseresultaten Grondwatermonster(s)

Monsterkode: I

Monsterkode
1

#ameter eenheid rapportage-
grens------------------ ------ ------------ ------------ ----------

Datum c)pdracht

11101194

16

Metaten (AAS, AES)

LOod (Grafiet oven)

c

,ug/ L
1 170

Pag i na
: 1 1 1

Opdrachtnummer : 194011259
Produktiedatum : 13101/94
Referentienummer : 93.4937/ET

p i
i

n i (Nederland) Bv
H;

n

9 a 13/0111994Rotte

'.xi 'kza2hedm wmdm uitgeoerd onder dea~ .d, 8:,d,te Rorterda, P""m
E ~pl~ an d vo,,d. word u op v~k. tob,..oj

bij de Adis,%cmhttk.



LOF I G

-a.,rgever: Lexmond MilieU ACtviezen Bv
-hrijving : Doorzocht

yseresultaten Grondwatermonster(s)

inszerkode: 1 2 1

2 2 2

ns-,erkode

iiezer eenheid rapporzage-
grens

..................... ............ ............ .......... ..........
r, opdracht 18101194 18101194

(Grafiet oven) iLs/ L 155 39

9

Pag ina : 1 1 1

OpdrachtnLmer 294011551
PrDduktiedatum 20101194
Referentienuyner 93.4937/ET

1 2

.i

- . . -, g - ',) - . Nederland 010 16394 004 3:3
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Monster : 6(20-50)+9(0-50)+11(20-50)Organisch stof : 7.2 %
Lutumgehalte : 25.0 %(geschat)

Zware metalen

Chroom
Koper
Zink
L o c) d

Kwik

Arseen
Cadmium
Nikkel

PAK's (VROM) :

Naftaleen
Fenantreen
Anthraceen
Fluoranteen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

Benzo(k)fluoranteen
Benzo(a)pyreen
E3enzo(ghi)peryleen
Indeno(1,2,3cd)pyreen

Overige verontreinigingen

minerale olie

A

100

34

136
82

0.3
28
0.7

35

Bijiage 4 A-waarden Correctie

B

250
ioo
500
150

2

30
5

100

c

Boo
500

3000
600
10

50
20

500

SIPLEX 1.0 Soil Information Profiler

Projectnaam : Doortocht Uitv. : ET

LEXMOND Bodegraven
411% -ADVIEZEN B.V. Projectnummer :' 93.4937/ET Datum : 07/01/1994

0.01 5 50
0.07 10 100
0.07 10 100
0.07 10 100
0.7 5 50
0.01 5 50
7 5 50
0.07 1 10
7 10 100
7 5 50

36 1000 5000



Bijiage 4 A-waarden Correctie

Monster
: 8(10-150)+16(50-100)+20(50-100)

Organischstof :6.0% (geschat)
Lutumgehalte : 25.0 %(geschat)

Zware metalen

Chroom
Koper
Zink

Lood
Kwik

Arseen
Cadmium
Nikkel

PAK's (VROM) :

Naftaleen
Fenantreen
Anthraceen
Fluoranteen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluoranteen
Benzo(a)pyreen
eenzo(ghi)peryl.een
Indeno(1,2,3c(J)pyreen

Overige verontreinigingen

minerale olie

LEXMOND
!111J -ADVIEZEN B.V.

100
34

134

ei

0.3
27
0.7

35

Projectnaam : Doortocht

i

Bodegraven

Projectnummer : 93.4937/ET

250
100

500
150

2

30
5

100

Boo
500

3000
600
io

50
20

500

SIPLEX 1.0 Soil Information Profiler

Uitv. : ET

Datum : 07/01/1994

A B c

0.01
0.06
0.06
0.06
0.6
0.01
6

0.06
6

6

5

10

10

10

5

5

5

1

10

5

50

ioo

100
100

50
50
50

10

100

50

30 1000 5000



Oe toetsingscriteria ter beoordeting van de bodemkwatiteit zijn onder te verdeLen in een drietaLindicatieve richtwaarden, zoats deze is omschreven in de "Leidraad
BOdembeschermingie. Deze indicatieverichtwaarden zijn indicatief gekoppeld aan

stofconcentraties in het
compartiment bodem en bestaat uit:A- referentiewaarde

áeEè rèfFerentjewaaráen-A komen overeen met de
gemiddetde achtergrondconcentraties die van nature in een

nedertandse (standaard)bodem kunnen voorkomen. Deze bodem gaat uit van een organische stof- enlutunfractie van respectieveLijk 10% en 25%.

Een aantat stoffe, aangegeven met een asterisk of uitroepteken, kan op grond van inzicht in stof- enbodemspecifieke eigenschappen berekend worden votgens onderstaande formuLes.
FORMULE 1. voor stoffen

gemarkeerd met *

(*)A-waarde(mgkg)=A-waardestandaa.rd* a+b*L+c*OS
a+b*25+c*.Io

L = gewicht% lutum «2 gm)
OS = gewicht% organische stof
a, b en c zie onderstaande tabet

TABEL 2. correctiewaarden

0

stof

Zn (zink)
Cu (koper)
Cr (chroom)
Pb (lood)
Cd (cadmium)
Ni (nikket)
Ng (kwik)
As (arseen)
F (fluoride)

a

50
15

50
50

0,4
10

0,2
15

175

b

3
0,6
2

1

0,007
1

0,0034
0,4
13

c

FORMULE 2. voor stoffen gemarkeerd met #

standaard A-waarde * 2Referentiewaarde (05= 0- 2%) jo

2- 30%) io -Referentiewaarde (OS= standa3rd A-waarde * 05

standaard A-waarde * 30Referentiewaarde (OS= 30-100%) 10 -
8- toetsinaswiArt4o t k

/--'J--'--'--zoek
Wanneer b, ïJ&z ciar ce

concentratie van één of meer
verontreinigende stoffen de toetsingswaarde 3overschrijdt, wordt er in het toetsingskader vanuit gegaan dat nader bodemonderzoek gewenst is.

9:c-
1oenoELswaarde t.b.v.
IsarieL!n_casljriderIzoek

ve roersingswaarde C geldt _Lsrichtsnoer
voor de wenselijkheid en de urgentie van een saneringsonder-zoek en de eventueel daaropvolgende sanering.

Wanneer de concentratie van de verontreinigende stof(fen) de toetsingswaarde C te boven gaat, is hetnoodzaketijk tot een saneringsonderzoek en een bestissing omtrent het in voorbereiding nemen vansanerende maatregeten te komen.
Wordt daarentegen de toetsingswaarde C niet overschreden, dan is althans in het kader van de InterimwetBodembescherming, de uitvoering van een sanering veeLat niet urgent.
Bij de beoordeling van een geval van bodemverontreiniging

aan de hand van deze genoemde
richtwaardenspelen de tokaLe verontreinigingssituatjes eveneens een betangrijke rot.

Onder de tokaLe verontreinigingssituaties worden de tokate factoren verstaan, die van belang zijn voorde mate van en de mogeLijkheid tot verspreiding van de verontreiniging naar de omgeving.
Het gebruik van de bodem zaL mede bepaLend zijn voor de mate van gevaar voor de volksgezondheid of hetmi 1 i eu.

Hierbij wordt o.a. onderscheid
gemaakt tussen kwetsbare gebieden ats woon-, werk- en andere verbLijfs-oorden, waterwingebieden en minder kwetsbare gebieden.

1,5

0,6
0

1

0,021
0

0,0017
0,4
0
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