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De eventueel tijdens de bouwactiviteiten vrijkomendebovengrond is geschikt voor hergebruik ter plaatse.Voor een
formeel oordeel van de toepassingsmogelijkhedenvan de vrijkomende grond (hergebruik) dient voldaan te worden
aan hetgeen wat beschreven staat in de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit (aanwezigheid bodemfunctiekaalt
en/ofAP04 onderzoek). Vooralsnog dienen voor de overtolligegrond, afkomstig van de onderzoekslocatie,de eisen
van het binnen de gemeente van toepassingzijnde beleid in acht genomen te worden.

De resultaten van het onderzoek vormen, met in acht name van bovenstaande, geen belemmering om de
voorgenomen bouwplannen ter plaatse te realiseren. Geadviseerd wordt de resultaten van het onderzoek bij de
aanvraag om bouwvergunning te voegen.

Op basis van het historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en grondwatermonsters en de
resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan gesteld worden dat binnen de huidige functieklasse geen
gebruiksbeperkingenhoeven te worden gesteld aan de onderzoekslocatie. De verkregen resultaten geven formeel
gezien geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek. De aangetroffen oliegeur nabij boring 15
verdientechterwel enige aandacht.

Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek dient de gestelde hypothese "niet verdachte locatie" formeel
gezien verworpen te worden.

De ondergrond voldoet aan de achtergrondwaarde.

Besluit bodemkwaliteit
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond van mengmonster MMI voldoet aan de klasse wonen. De
bovengrond van mengmonster MM2 voldoet aan de achtergrondwaarden. De bovengrond van mengmonster
MM3 voldoet aan klasse industrie.

Het grondwater is ter plaatse van het noordelijk terreindeel licht verontreinigd met barium, molybdeen, xylenen
(som) en naftaleen. Verder is het grondwater niet verontreinigd..

De ondergrond op het zuidelijk deel van de onderzoekslocatie is niet verontreinigd. De ondergrond op het
noordelijk deel van de onderzoekslocatie is (plaatselijk) licht verontreinigd met kobalt en nikkel.

De bovengrond op het zuidelijk deel van de onderzoekslocatie is (plaatselijk) licht verontreinigd met kobalt, lood
en nikkel. De bovengrond op het noordelijk deel van de onderzoekslocatie is licht verontreinigd met kwik en
minerale olie.

Wetbodembescherming
Geconcludeerd kan worden dat de grond bij boring 15 (150-200) licht is verontreinigd met minerale olie.

Het veldwerk is uitgevoerd in november 2010. Bij de uitgevoerde grondboringen is op basis van zintuiglijke
beoordeling bij boring 15 in de ondergrond een zwakke olie-waterreactie en brandstofgeur waargenomen. De
boringen 11 en 18 zijn enigszins verplaatst ten opzichte van het boorplan vanwege de aanwezige puin in de
grond. Verder zijn, behoudens plaatselijk bijmengingen met puin, geen relevante bijzonderheden en/of
afwijkingen aangetroffen.

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van de
onderzcekslocatie en op basis hiervan na te gaan of de bodemkwaliteit een belemmering kan opleveren voor de
voorgenomen sloop- en bouwplannen ter plaatse van het perceel.

SAMENVATTING
In opdracht van Verhagen Groep is door Wematech Bodem Adviseurs B.V. in november 2010 een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel aan De Bree 4 te Nieuwerbrug.
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In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden. Het vooronderzoek, op basis van de
NEN 5725, is opgenomen in hoofdstuk 2. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de verrichte werkzaamheden
beschreven. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en in hoofdstuk 5 worden de
resultaten besproken. In hoofdstuk 6 zijn de conclusies en het advies opgenomen. Tot slot worden in hoofdstuk 7
het restrisico en de betrouwbaarheid van het onderzoek besproken.

Verder is van belang te melden dat het/de te onderzoeken perce(e)l(en) geen eigendom is/zijn van Wematech
Bodem Adviseurs B.V. dan wel gerelateerde (zuster)bedrijven.

Wematech Bodem Adviseurs B.V. werkt volgens een kwaliteitsborgingsysteem dat is gebaseerd op de NEN-JSO
9001:2008 en de BRL SIKB 2000. De werkzaamheden voor onderhavig onderzoek worden onder certificaat
uitgevoerd conform de beschreven kwaliteitseisen. De naleving wordt periodiek getoetst door externe auditors,
onder toezicht van de Raad van Accreditatie.

Als referentiekader bij de beoordeling van de resultaten worden de interventiewaarden uit de circulaire
bodemsanering 2009 (Staatscourant 2009, nr 67) en de (maximale) waarden uit de (wijzigingen) Regeling
bodemkwaliteit (Staatscourant, 20 december 2007, nr 247, Staatscourant 27 juni 2008, nr 122 en Staatscourant 7
april 2009, nr 67) gebruikt.

Op basis van de verkregen informatie is, in overleg met de opdrachtgever, een onderzoeksprogramma opgesteld
op basis van de Nederlandse Norm 5740. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de
onderzoeksstrategie bij uitvoering van een verkennend bodemonderzoek naar de aanwezigheid van
bodemverontreiniging.

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van de
onderzoekslocatie en op basis hiervan na te gaan of de bodemkwaliteit een belemmering kan opleveren voor de
voorgenomen sloop- en bouwplannen ter plaatse van het perceel.

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen sloop- en bouwplannen ter
plaatse. In verband hiermee wordt een inzicht gevraagd in de actuele kwaliteit van grond en grondwater.

1 INLEIDING
In opdracht van Verhagen Groep is dool' Wematech Bodem Adviseurs B.V. in november 2010 een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel aan De Bree 4 te Nieuwerbrug.

In bijlage 1 is de globale ligging van het perceel aangegeven in een regionale situatieschets.
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2.3 Belendende percelen
Het bodemgebruik van de omliggende percelen is als volgt
- aan de noordzijde bevindt zich agrarische grond;
- aan de oostzijde bevindt zich agrarische grond;
- aan de zuidzijde bevindt zich een openbare weg (De Bree);
- aan de westzijde bevindt zich een bedrijf.

De locatie is niet opgenomen in het programma Bodemsanering/Waterbodemsanering c.q. inventarisatielijst van
locaties waar mogelijk sprake is van bodemverontreiniging van de provincie Zuid-Holland.

- overig
Voor zover bekend hebben zich ter plaatse van de onderzoekslocatie geen calamiteiten voorgedaan die tot gevolg
hebben gehad dat verontreinigende stoffen op of in de bodem zijn geraakt.

- vergunningen
Er hebben, voor zover bekend, ter plaatse geen vergunde activiteiten plaatsgevonden welke van belang zijn bij
onderhavig bodemonderzoek.

Ter plaatse van de onderzoekslocatie hebben, voor zover bekend, geen ondergrondse tanks, kabels, leidingen e.d.
gelegen.

Bij de Milieudienst Midden-Holland en de opdrachtgever was geen informatie bekend dat ter plaatse van de
onderzoekslocatie potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.

2.2 Historie
- gebruik
Uit verkregen informatie is gebleken dat de onderzoekslocatie sinds geruime tijd de huidige bestemming heeft.
In het verre verleden waren op het perceel geen opstallen aanwezig.

Ter plaatse van de onderzoekslocatie en de directe omgeving vinden voor zover bekend geen potentieel
bodembedreigende activiteiten plaats.

De stallen worden circa IY2jaar niet meer gebruikt.

Het terrein rondom de bebouwing is verhard met grind, beton en delen zijn onverhard. Inpandig is hoofdzakelijk
beton aanwezig. In de stallen zijn mestgoten aanwezig, welke in de aanwezige mestputten heeft geloosd.

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is een boerderij met aanpandig en stal gesitueerd. Verder zijn er nog
opstallen en voederkuilen aanwezig.

De onderzoekslocatie is gelegen ten noorden van De Bree, welke gelegen is ten noorden van het centrum van
Nieuwerbrug.

De onderzoekslocatie beperkt zicht tot het woonerf en heeft een oppervlakte van circa ca. I ha, waarvan circa 0,5
ha is bebouwd met een woning en stallen.

2 VOORONDERZOEK
2.1 Huidige situatie

De onderzoekslocatie is gelegen aan De Bree 4 te Nieuwerbrug. De onderzoekslocatie is kadastraal bekend als
gemeente Bodegraven, sectie B, nummer 1744(ged.), 1745 (ged.), 1746 (ged.) 1751,3266,3665,7423. Op het
terrein is een woonerf met weilanden gesitueerd.
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2.8 Conclusie vooronderzoek
Op basis van de verkregen informatie is de hypothese gesteld dat ter plaatse van de onderzoekslocatie geen
bodemverontreiniging is te verwachten. De onderzoekslocatie is aangemerkt als een onverdachte locatie. Wel
wordt extra aandacht besteed aan de aanwezige gierputten.

De huidige eigenaar van het perceel is de opdrachtgever.

2.7 Eigendomssituatie en toekomstige situatie
De opdrachtgever is voomemens de bestaande stallen te slopen en te vervangen dool' nieuwbouw,

Hoewel, zover bekend, in de directe omgeving geen particuliere grondwateronttrekking plaats vindt, is gezien de
landelijke omgeving een particuliere onttrekking van grondwater niet uit te sluiten. Gegevens hieromtrent zijn
echter niet beschikbaar.

De regionale stromingsrichting van het grondwater is niet duidelijk. Dit wordt mede veroorzaakt door de
grootschalige grondwateronttrekkingen die in Bodengraven, Alphen a/d Rijn, Hazerswoude-Rijndijk en
Zoetermeer plaatsvinden.

Het diepste watervoerende pakket wordt gevormd door de formatie van Harderwijk, Tegelen en Maassluis. De
geo(hydro)logische basis wordt gevormd door de Formatie van Oosterhout.

De scheidende laag bestaat uit de afzetting van de formatie van Kedichem, welke over het algemeen circa 10
meter dik is.

Het eerste watervoerende pakket (formatie van Twente, Kreftenheye, Eem, Drente, Urk en Sterksel) is over het
algemeen zeer wisselend en varieert zeel' sterk in dikte.

2.6 Geo(hydro)logie
De ondergrond in Midden Zuid-Holland is opgebouwd uit afzettingen, die geo(hydro)logisch kunnen worden
onderverdeeld in relatief goed en slecht waterdoorlatende lagen. In de ondergrond van Midden Zuid-Holland
komen twee watervoerende pakketten voor, min of meer gescheiden door een slecht doorlatende laag.

De locatie is volgens de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart gelegen in de kwaliteitszone 7: lintbebouwing.

2.5 Informatie regionale achtergrondconcentraties
Er is bij de Milieudienst Midden-Holland geen informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde
achtergrondconcentraties in het grondwater op en nabij de locatie.

- eerdere saneringen omgeving
Voor zover bekend is ter plaatse van de directe omgeving van de onderzoekslocatie niet eerder een
bodemsanering uitgevoerd, welke in het kader van onderhavig onderzoek van belang is.

- eerdere saneringen locatie
Voor zover bekend is ter plaatse van de onderzoekslocatie niet eerder een bodemsanering uitgevoerd.

- eerdere bodemonderzoeken omgeving
Voor zover bekend zijn ter plaatse van de directe omgeving van de onderzoekslocatie diverse
bodemonderzoeken verricht. Voor zover bekend zijn er geen verontreinigingen aangetroffen welke van belang
zijn bij onderhavig bodemonderzoek

2.4 Bodemonderzoeken/sa neringen
- eerdere bodemonderzoeken locatie
Voor zover bekend is ter plaatse van de onderzoekslocatie niet eerder een bodemonderzoek verricht,
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Het standaardpakket voor grondwater bestaat uit de volgende parameters:
- 9 metalen: barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), kwik (Hg), lood (Pb), molybdeen (Mo), nikkel

(Ni), zink (l11)
VAK (vluchtige aromatische koolwaterstoffen); benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som-xylenen (som 0, m, p),
styreen en naftaleen;
VOCI (vluchtige gelmlogeneerde koolwaterstoffen): vinylchloride, Ll-dichlooretheen, diohloormethaan, trans-
1,2-dichlooretheen, cis "1,2"dichlooretheen, som 1,2-dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan, chloroform, I, 1,1"
trichloorethaan. tetrach loormethaan, 1,2 dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2"dichloorpropaan, 1,1-
dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som dichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen en
bromofonn;
minerale olie (GC),

De geleidbaarheid en de zuurgraad zullen tijdens het bemonsteren van het grondwater worden bepaald,

Projectnummer: VBB-SOIOO42SDatum :29 november 2010

Het standaardpakket voor landbodem en grond bestaat uit de volgende parameters:
" 9 metalen: barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), kwik (Hg), lood (Pb), molybdeen (Mo), nikkel

(Ni), zink (ln);
" PAK (10 VROM);
" PCB (7);
" minerale olie;
- lutum- en humusgehalte.

Tabel 2, 1. Uit te voeren werkzaamheden

2.9 Onderzoeksstrategte
In tabel 2.1 wordt een overzicht gegeven van de geplande werkzaamheden gebaseerd op de NEN 5740 (strategie
onverdacht).
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· grond
Het laboratorium is verzocht mengmonsters samen te stellen en te analyseren volgens tabel3.l en 3.2 Vanwege
de aangetroffen oliegeur nabij boring 15 is besloten het individuele grondmonster van deze verdachte bodemlaag
separaat te laten analyseren. De analysecertificaten van de grondmengmonsters zijn opgenomen in bijlage 4.

3.3 Laboratoriumonderzoek
De verzamelde grond- en grondwatermonsters zijn zo spoedig mogelijk na monsterneming aangeboden aan het
laboratorium met RvA accreditatie Aleontrol Laboratories te Rotterdam, waar conservering en analyse volgens
de AS3000 heeft plaatsgevonden.

Afwijkingen op BRL SIKB 2000
Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de protocollen 200 I en 2002 behorende bij
de BRL SIKB 2000. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door:
• erkende veldmedewerkers plaatsen grondboringen en peilbuizen: A.H.M.M. van Meel.
• erkende veldmedewerker bemonsteren peilbuizen: A.H.M.M. van Meel.

Foto's van de onderzoekslocatie zijn opgenomen in bijlage 7.

De situering van de boorplaatsen en de peilbuizen is aangegeven in bijlage 2.

Het veldwerk is uitgevoerd in november 2010 zoals in paragraaf2.9 is aangegeven. Op 9 en 11 november 2010
zijn de grondboringen verricht en zijn de peilbuizen (alle peilbuizen op 9 november) geplaatst. Op 16 november
2010 is het grondwater van de peilbuis bemonsterd.

De profielen van de uitgevoerde grondboringen zijn beschreven en de opgeboorde grond is zintuiglijk
beoordeeld. De grond is bemonsterd per traject van maximaal 50 cm.

3.2 Veldwerkzaamheden
Voordat met het veldwerk is begonnen, is, zoals te doen gebruikelijk, het maaiveld van het terrein visueel
gecontroleerd op mogelijke verontreinigingen als gevolg van o.a. illegale lozingen en/of stortingen (bijv.
afgewerkte olie, gevaarlijk afval, asbestverdachte materialen e.d.). Tijdens deze controle is een plaatje asbest
aangetroffen op het maaiveld. Deze is mogelijk afgebroken van een (dak)plaat. Verder is er geen asbest
aangetroffen. Ten aanzien van de inspectie voor asbest dient opgemerkt te worden dat hier voldoende aandacht
aan is besteed doch deze inspectie is niet overeenkomstig de voorschriften in de NEN5707 uitgevoerd.

3 VERRICHTE WERKZAAMHEDEN
3.1 Inleiding

Voor het onderzoeksprogramma zijn de richtlijnen van de Nederlandse Norm 5740 als uitgangspunt gehanteerd.
Het bodemonderzoek heeft betrekking op het terrein zoals dat in bijlage 2 is weergegeven.

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de protocollen 2001 en 2002 behorende bij de BRL SIKB
2000.
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De geleidbaarheid en de zuurgraad zijn tijdens het bemonsteren van het grondwater bepaald.

Projectnunnuer: VBB-50100425Datum ;29 november 2010

- grondwater
Het laboratorium is verzocht de aangeboden grondwatermonsters te analyseren volgens tabel 3.2. Het
analysecertificaat is opgenomen in bijlage 5.

+
19 (40-190)
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Bij gevallen van bodemverontreiniging waarbij de interventiewaarden niet worden overschreden, wordt door
toetsing van de gemeten concentratie van de betreffende component(en) aan het gemiddelde van de achtergrond
en interventiewaarde van deze component(en) nagegaan of nader onderzoek naar de ernst en omvang van de
verontreiniging nodig is (tussenwaarde (T». Bij overschrijding van de tussenwaarde kan aanvullend onderzoek
nodig zijn. De tussenwaarde bij toetsing van de grond is het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en
interventiewaarde voor grond. Voor de toetsing van het grondwater is de tussenwaarde het rekenkundig
gemiddelde van de streef- en interventiewaarde.

• Interventiewaarden: geven aan wanneer de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens,
dier en plant ernstig bedreigd/aangetast zijn, of dreigen te worden verminderd. De
interventiewaarden (I) zijn gerelateerd aan het organische stof- en lutumgehalte
van de bodem.

• Streefwaarden: geven het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. De
streefwaarden (S) geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau van het
grondwater aan.

De betekenis van de richtwaarden is als volgt:
• Achtergrondwaarden: gehalten aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat

er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. De
achtergrondwaarden (AW) zijn gerelateerd aan het organische stof (lmmus)- en
lutumgehalte van de bodem.

4.3 Toetsing Wet bodembescherming
De analyseresultaten van de grond worden beoordeeld aan de hand van de achtergrondwaarden uit bijlage B van
de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 2007, nr. 247) en de interventiewaarden uit de Circulaire
bodemsanering 2009 (Staatscourant 2009, nr. 67), De analyseresultaten van het grondwater worden beoordeeld
aan de hand van de streef- en interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering 2009 (Staatscourant 2009, nr.
67).

Tabel 4.2. Overzicht biizonderheden/afwiikingen
91oÎ'iii'fflli'~n.tiuli'tf.U~i\;I1~1tr3'i~~:ff(çn~.nlïl.w;"'~~ ~n:nWlrilîrli11l10lt!fwrfralîîleii~!;. .., ":~"'..",,:..M~~~~~M~~
08 80-100 Sporen puin
11 0-50 Resten puin
12 1540 Matig uuinhoudend
15 10-60 Zwak puinhoudend

60-100 Sporen puin
100-130 Matige olie-water reactief zwakke brandstofgeur

16 10-60 Resten puin
17 0-50 Resten vu in

4.2 Zlntulglljke waarnemingen
Bij de uitgevoerde grondboringen en het bemonsteren van het grondwater zijn op basis van zintuiglijke
beoordeling onderstaande relevante bijzonderheden enJofafwijkingen aangetroffen.

340·415 Matig slitlg, matig zandige klei
120·340 Matig siltig zand
60·120 Zwak humeus zwak siltig, zwak zandige klei
0-60 Sterk zandige zwak humeus zwak tot matig siltige klei
0-15 Plaatselijk verharding o.a. beton

TabeI4.1. Globale beschriiving bodemopbouw
l1f&lBt~llJ~fflë'U~mY)~~&~~~~~rQi\1ïsllotfij~., .

4 RESULTATEN
4.1 Bodemopbouw

De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 3. Aan de hand van de uitgevoerde
grondboringen kan een globale beschrijving van de bodemopbouw worden gegeven. Deze globale beschrijving
wordt weergegeven in de volgende tabel.
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- Grond waarvan nuttige toepassing niet is toegestaan:
Grondmet een samenstelling boven de maximale waarden van de klasse industrie. Afhankelijk van de stof is de
maximale waarde van klasse industrie over het algemeen gelijk aan de interventiewaarde voor die stof.

- Industrie (In):
Grondmet een samenstelling tot de maximalewaarden van de klasse industrie en groter dan de maximale waarden
voor de klasse wonen.

- Wonen (W):
Grond met een samenstelling tot de maximale waarden van de klasse wonen en groter dan de
achtergrondwaarden.

- Achtergrondwaarden (AW):
Grond met concentraties tot de achtergrondwaarden.

Voor de indeling van de bodemklasse van de grond (ontvangende bodem en toe te passen grond) wordt de
volgende terminologie gebruikt:

Volgens het Besluit bodemkwaliteit mag er een keuze gemaakt worden, afhankelijk per gemeente, betreffende
het toetsingskader voor gebiedsgeneriek en/of gebiedspecifiek beleid zoals beschreven in tabel 4.3.

Achtergrondwaarden

Grond die als achtergrondwaarden grond (AW) is geclassificeerd, is vrij toepasbaar.

De analyseresultaten worden, voor de beoordeling van toepassing alsook voor de beoordeling van de
ontvangende bodem, beoordeeld aan de hand van de maximale waarden (aangeduid met M) uit bijlage B van de
Regelingbodemkwaliteit (Staatscourant 2007, nr. 247).

4.4 Toetsing Besluit bodemkwaliteit
Bij het toepassen van een partij grond dient, naast de kwaliteit van de toe te passen grond, rekening gehouden te
wordenmet zowel de kwaliteit als de functie van de ontvangende bodem.

De achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor de grond en het grondwater van onderhavige
onderzoekslocatie, zijn opgenomen in de toetsingstabellen bijgevoegd als bijlage 6. Ook de berekende
tussenwaarden voor nader onderzoek zijn in deze bijlage opgenomen. Opgemerkt dient te worden dat de
interventiewaarde voor Barium alleen geldt voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene
verontreiniging.

Bij de berekening van de achtergrond- en interventiewaardenvoor de grond wordt, overeenkomstighet bepaalde in
de Circulairebodemsanering 2009 uitgegaanvanminimale lutum- en humusgehaltesvan 2%.

wematech Bodem Adviseurs B.V.
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barium
cadmium
kobalt 9,0 +
koper
kwik
lood 45 + 61 +
molybdeen
nikkel 28 +

4.5 Grond Wet bodembescherming
Inde onderstaande tabel zijn de analyseresultatenvan de grond opgenomen in mg/kgd.s., tenzij anders aangegeven.
In deze tabel worden de gemeten gehaltes weergegeven die groter dan de achtergrondwaarde (AW) zijn
aangetroffen.

Bij de berekeningvan de maximalewaarden voor de grond wordt uitgegaan van minimale lutum- en humusgehaltes
van 2%. De maximale waarden per bodemfunctieklasse voor de grond zijn opgenomen in de toetsingstabel in
bijlage 8.

Voor de verhoging bij klasse wonen (bij ontvangende bodem) mag de verhoging tot maximaal W+AW, doch
kleiner dan de maximale waarden voor industrie bedragen.

De verhoging volgens bovenstaande rekenregel mag per slof maximaal 2x de achtergrondwaarden van die stof
bedragen, waarbij voor alle stoffen geldt dat de verhoogde gehaltes kleiner of gelijk zijn aan de maximale
waarden voor de klasse wonen van de betreffende stof.

N.T. rekenregel achtergrondwaarden:
De kwaliteit van een toe te passen paltij grond overschrijdt niet de achtergrondwaarden, als bij de meting van ten
minste:
- 2 stoffen maximaal I stof verhoogd is;
- 7 stoffenmaximaal 2 stoffen verhoogd zijn;
- 16 stoffenmaximaal 3 stoffen verhoogd zijn;
- 27 stoffenmaximaal 4 stoffen verhoogd zijn;
- 37 stoffen maximaal 5 stoffen verhoogd zijn.

wematech Bodem Adviseurs B.V. " , ,~-:::.• -~
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Toelichting op de tabel:
o geen achtergrond- (AW) en interventiewaarden (I) bekend, maar wel verhoogd gemeten

gehaltes kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens
+ groter dan de achtergrondwaarde (AW) en kleiner dan de tussenwaarde (T)
++ groter dan of gelijk aan de tussenwaarde (T) en kleiner dan de interventiewaarde (I)
+++ groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I)
n.g, niet geanalyseerd

Metalen
barium
cadmium
kobalt 7,4 +
koper
kwik 0,14 +
lood
molybdeen
nikkel 20 +
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Toelichting op de tabel:
o geen streef- CS)en interventiewaarden (I) bekend, maar wel verhoogd gemeten

gehaltes kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) of detectiegrens
+ groter dan de streefwaarde (S) en kleiner dan de tussenwaarde (T)
++ groter dan of gelijk aan de tussenwaarde (T) en kleiner dan de interventiewaarde (I)
+++ groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I)
n.g. niet geanalyseerd

I,I-dichloorethaan
1,2-dichloorethaan
I,I-dichlooretheen
l:(cis,trans) 1,2- dichloorethencn
dichloonuethaan
l: dichloorpropanen
tetrachlooretheen
tetrachloormethaan
I, I.l-trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
trichlooretheen
chloroform
vinylchloride

+
+

2,5
1,3

VAK
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen (som)
naftaleen

+21

130
Metalen
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

4.6 Grondwater Wet bodembescherming
In de onderstaande tabel zijn de analyseresultaten van het grondwater opgenomen in f.lgll, tenzij anders aangegeven.
In deze tabel worden de gemeten gehaltes weergegeven die groter dan de streefwaarde (8) zijn aangetroffen.

+
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Toelichting op de tabel:
o geen achtergrondwaarde (AW) bekend, maar wel verhoogd gemeten

gehaltes kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens
W groter dan de achtergrondwaarde (AW) en kleiner dan de max. waarde klasse wonen (W)
In groter dan of gelijk aan de max. waarde klasse wonen (W) en kleiner dan de max. waarde klasse industrie (In)
> In groter dan of gelijk aan de max. waarde klasse industrie (In) en kleiner dan de interventiewaarde (I)
>1 groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I)
n.g, niet geanalyseerd

barium
cadmium
kobalt 7,4 W
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel 20 In

Wonen

Metalen
barium
cadmium
kobalt 9 W
koper
kwik 0,14 W
lood 45 W 61 W
molybdeen
nikkel 28 In

4.7 Grond Besluit bodemkwaliteit
In de onderstaande tabel zijn de analyseresultaten van de grond opgenomen in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven.
In deze tabel worden de gemeten gehaltes weergegeven die groter dan de achtergrondwaarden (AW) zijn
aangetroffen.
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Aangenomen mag worden dat de aangetroffen licht verhoogde gehaltes in het grondwater geen risico's
opleveren voor de volksgezondheid eu/of het milieu. De aangetroffen gehaltes zijn naar verwachting te
beschouwen als verhoogde achtergrondgehaltes.

In het grondwatermonster van peilbuis 15 zijn licht verhoogde gehaltes barium, molybdeen, xylenen (som) en
naftaleen aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde. De overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd
aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde.

5.2 Grondwater
Bij het laboratoriumonderzoek zijn in de grondwatermonsters van de peilbuizen 02, 08 en 09 geen verhoogde
gehaltes van de onderzochte parameters aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde.

In het ondergrondmengmonster MM4 zijn geen verhoogde gehaltes van de onderzochte parameters aangetroffen
ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het ondergrondmengmonster MM5 is een verhoogde kobaltgehalte
aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. Tevens overschrijdt het nikkelgehalte de maximale waarde
voor klasse wonen.

Besluit bodemkwaliteit
Bij het laboratoriumonderzoek zijn in het bovengrondmengmonster MMI verhoogde gehaltes kobalt en lood
aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. Het nikkelgehalte overschrijdt de maximale waarde voor
klasse wonen. In het bovengrondmengmonster MM2 is een licht verhoogd loodgehalte aangetroffen ten opzichte
van de achtergrondwaarde. In het bovengrondmengmonster MM3 is een verhoogd kwikgehalte aangetroffen ten
opzichte van de achtergrondwaarde. Het gehalte minerale olie overschrijdt de maximale waarde voor klasse
wonen.

In het ondergrondmengmonster MM4 zijn geen verhoogde gehaltes van de onderzochte parameters aangetroffen
ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het ondergrondmengmonster MM5 zijn licht verhoogde gehaltes
kobalt en nikkel aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. De overige onderzochte parameters zijn
niet verhoogd aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde.

Bij het laboratoriumonderzoek zijn in het bovengrondmengmonster MMI licht verhoogde gehaltes kobalt, lood
en nikkel aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het bovengrondmengmonster MM2 is een licht
verhoogd loodgehalte aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het bovengrondmengmonster
MM3 zijn licht verhoogde gehaltes kwik en minerale olie aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde.
De overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde.

Wetbodembescherming
Bij het laboratoriumonderzoek is in 'worst case' monster van boring 15 (150-200 cm-mv) een licht verhoogd
gehalte minerale olie aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde.

5 BESPREKING RESULTATEN
5.1 Grond

Bij de uitgevoerde grondboringen is op basis van zintuiglijke beoordeling bij boring 15 in de ondergrond een
zwakke olie-/waterreactie en brandstofgeur waargenomen. Verder zijn, behoudens plaatste bijmengingen met
puin, geen relevante bijzonderheden eu/of afwijkingen aangetroffen.
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De eventueel tijdens de bouwactiviteiten vrijkomendebovengrond is geschikt voor hergebruik ter plaatse.Voor een
formeel oordeel van de toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende grond (hergebruik) dient voldaan te worden
aan hetgeen wat beschreven staat in de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit (aanwezigheid bodemfunctiekaart
en/of AP04 onderzoek).Vooralsnog dienenvoor de overtolligegrond, afkomstig van de onderzoekslocatie,de eisen
van het binnen de gemeente van toepassing zijnde beleid in acht genomen te worden.

6.2 Advies
De resultaten van het onderzoek vormen, met in acht name van bovenstaande, geen belemmering om de
voorgenomen bouwplannen ter plaatse te realiseren. Geadviseerd wordt de resultaten van het onderzoek bij de
aanvraag om bouwvergunning te voegen.

Op basis van het historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en grondwatermonsters en de
resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan gesteld worden dat binnen de huidige functieklasse geen
gebruiksbeperkingenhoeven te worden gesteld aan de onderzoekslocatie. De verkregen resultaten geven formeel
gezien geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek. De aangetroffen oliegeur nabij boring 15
verdientechter wel enige aandacht.

Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek dient de gestelde hypothese "niet verdachte locatie" formeel
gezien verworpen te worden.

De ondergrond voldoet aan de achtergrondwaarde.

Besluit bodemkwaliteit
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond van mengmonster MM1 voldoet aan de klasse wonen. De
bovengrond van mengmonster MM2 voldoet aan de achtergrondwaarden. De bovengrond van mengmonster
MM3 voldoet aan klasse industrie.

Het grondwater is ter plaatse van het noordelijk terreindeel licht verontreinigd met barium, molybdeen, xylenen
(som) en naftaleen. Verder is het grondwater niet verontreinigd..

De ondergrond op het zuidelijk deel van de onderzoekslocatie is niet verontreinigd. De ondergrond op het
noordelijk deel van de onderzoekslocatie is (plaatselijk) licht verontreinigd met kobalt en nikkel.

De bovengrond op het zuidelijk deel van de onderzoekslocatie is (plaatselijk) licht verontreinigd met kobalt, lood
en nikkel. De bovengrond op het noordelijk deel van de onderzoekslocatie is licht verontreinigd met kwik en
minerale olie.

6 CONCLUSIES EN ADVIES
6.1 Conclusies

Wet bodembescherming
Geconcludeerd kan worden dat de grond bij boring 15 (150-200) licht is verontreinigd met minerale olie.
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Wematech Bodem Adviseurs B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van
welke aard ook. Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. De
grond en of het grondwater kan na het onderzoek van kwaliteit veranderen door bijvoorbeeld een calamiteit,
aanvoer van grond, enz.

Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of grondwater
aanwezig zijn welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen.

7,2 Betrouwbaarheid
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en
methode.

Wematech Bodem Adviseurs B.V. streeft bij elk bodem- eu/of grondwateronderzoek naar een optimale
representativiteit. Echter een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen
en het nemen van een beperkt aantal monsters.

Uiteraard kunnen, op dit moment, nog niet bekende obstakels zoals voormalige leidingwerken, putten,
puinpakketten en dergelijke eveneens een aanwijzing zijn. Eventueel aangetroffen bijzonderheden dienen te allen
tijde nader bekeken te worden.

Teneinde de aanvoer van verontreinigde grond te voorkomen, dient, ingeval van aanvoer van grond en/of
ophoogzand, de leverancier van de grond en/of het ophoogzand een certificaat te overleggen van de herkomst en
van de chemische kwaliteit van het aangevoerde materiaal.

Ook dient opgemerkt te worden dat de bodem niet is onderzocht op de aanwezigheid van asbest, waardoor geen
uitspraak gedaan kan worden over de bodemkwaliteit ter plaatse met betrekking tot de aanwezigheid van asbest
houdende materialen. Er was geen aanleiding om de locatie aanvullend te onderzoeken op de aanwezigheid van
asbest.

Daarom dient bij de (sloop- en) bouwactiviteiten en bij het omzetten van grond steeds aandacht gegeven te
worden aan bijzondere kenmerken m.b.t. eventuele bodemverontreiniging. Bodemverontreiniging is in het veld
te herkennen aan een afwijkende kleur, geur en dergelijke van de grond.

Verder zijn nabij de boringen 11 en 18 puin bijmengingen in de grond aanwezig, waardoor deze boringen zijn
verplaatst ten opzichte van het oorspronkelijke boorplan.

Het restrisico in deze situatie wordt bepaald door de (relatief kleine) kans, dat plaatselijk een beperkte spot met
verontreiniging aanwezig is. in dit kader verdient de zintuiglijk waargenomen oliegeur nabij boring 15 extra
aandacht. Verder dient rekening gehouden te worden met de mogelijke aanwezigheid van asbest. Op het
maaiveld is een asbestverdachte golfplaatje aangetroffen, welke mogelijk afkomstig is van het ter plaatse
aanwezige dak.

7 RESTRISICO EN BETROUWBAARHEID
7,1 Restrlslee

Onder restrisico wordt verstaan de kans, dat ondanks een verkennend bodemonderzoek achteraf aanvullende
bodemverontreiniging wordt geconstateerd.
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• BRL SIKB 2000: versie 3.2a, 13-03-2007: veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek
• VKB -protocol 2001, versie 3.1, 13-03-2007, Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
• VKB Protocol 2002, versie 3.2, 13-03-2007, Het nemen van grondwatermonsters
• Besluit bodemkwaliteit (Staatsblad, 3 december 2007, nr 469)
• Inwerkingtredingsbesluit (Staatsblad, 10 december 2007, nr 571)
• Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 20 december 2007, nr 247)
• Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 27 juni 2008, nr 122)
• Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 7 april 2009, nr 67)
• Wijziging van de Regeling bodemkwaliteit en de Regeling uniforme saneringen (Staatscourant, 16

november 2009)
• Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 15 april 2010, lli' 5673)
• Wijziging normen bestrijdingsmiddelen voor klasse Industrie, Senternovem, 30 juli 2008
• Circulaire bodemsanering 2009 (Staatscourant 2009, nr 67)
• www.watwaswaar.nl
• TNO Grondwaterkaart,
• www.bodemdata.nl
• Informatie van gemeente (archief bouw- en milieuvergunningen, ondergrondse tanks)
• Informatie van de eigenaar/terreingebruiker
• Locatiebezoek en terreininspectie
• Luchtfoto (Google earth)
• Kadaster on line
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................ .... ......................................... ............. ..

200 .................... ..... ... ..
" ..,., "250 ...
" . ..

11

11 300 ..
.... ,...,.... ...

Boring: 02

Projectcode: VBB·100425

~ - ..... " .
200

100

Zand, malÏ!l fin.matig sittlg,licht
grijsbruin. Edolmanboor

150

Klol. slerl<zanólg. mallg humeus.
sporen wortels. grijsbruin.
Edotmanboor

weHand

Boring: 03

Kkll. matig zandIq. zwa!<humeus.
sporen wortels. grijsbruin.
Eootmanbcor

weaand

Boring: 01

wematech Bodem Adviseurs B.V.

Boring: 05 Boring: 06

0 0 b~lon !L kljnket.~VoRodigbaton, Machinale Boring .,.
[2

~ Machinale Boring
Zand. mallg li;'. zwa!<silig. zwal< Zanó. mallg fiil. zwak $1119.zwa!<

50
humeus. grijsbruin. Edelmanboor '10 humeus. grijsbruin. Edamanboor...

[3 Kkll. matkl zanólq. zwak humeus. Kkll. mallq zanóig. grijsbruin.
grijsbruin. Ed.lmanboor Edelmanboór

100 100 ·'00
-110

[4
Zand. mallq fi". matig sitti!!,

Kiel. sterk zandig, zwak humeus,
••• y •••••••• donl<orgrijsbruin. Eó.lmanboor~........... laa~}es l<kll.flchl grijsbruin............. Eo.tmaAoDer -rse150 ' ..~.................... • KJol.Slori<zandiR.laag}es zand •............

~5
............ • licht grijsbruin. Eoetmanboor........................

-e»200 200



nieuwerbrug

..... " Vonedigbaton, Machinale Boring

.....4!) Kl<>I.sterk zandig. zwak humeus.
~ mallg pujnhoudeod,grijsbruin,
~ \~E~d.~Im~an==b~oo~r ___

Kiel, ste/k zandiQ, zwak humeus,
grijsbruin, Edolmanboor

o beton

Vonedigbeton. Machinale Peilbuis
Zand. matlQliJn. matlQsl~1g.resten
roest, brutngrijs. Edefmanboor

....." beton

-'1&

Klel, malig zancf"J. bruingrijs.
Zulg.fboor

Zand. mat1!lfij'l. matlQsiklg, licht
grijsbruin. Ede!manboor

Ä .100 Klei. zwak zand~, rasten roest,
~ sporen puin. licht grïjSbruln,

\~E~de~lm~a~n~b~oo~r ___
Zand. matig flj'l. sterx .,tiQ. sporen
rail st. brulogrijs. Edalmanboor

.0)

....~ VoBedigbeton. Machinale Boring
Zand. matig frin. zwak sütlQ. zwak
humeus, grtjsbruln. Edelmanboof

o beton

Boring: 12

Boring: 08

50
[2
[3

100
. [4

~5
150

[6
200 [7

250 .:.~~.. -

.: ~
300 ': 9

!I 350 .:. [10..
!I ::: [11

400 ..
Boring: 10

"~....~.....~.............
50 ':::::::::::. [2..... ,......

KIel, matig zandig, rosten plJln,
sporen wortels. grtjsbrui<1.
Edelmanboor

we~and

Zand. malilililn. malili sl~ig.liohl
grijsbruin. Zulgerboor

·200

VoUedlgbeton. tI.achlllale Bortog
Ki(ll. zwak zandlq, zwak humeus,
grijsbruin. Edelmanboor

belon

Ki(ll. slsrk zand'ljj. matill humeus.
sporen wortels. grijsbruin.
Eda1manboor

we~and

Projectcode: VBB·100425

Boring: 11

Boring: 09

Q~IT
~Ul50 ...

Boring: 07

wematech Bodem Adviseurs B.V.



nieuwerbrug

KJoI,matig zandig, matig humeus,
sporen wortels, donker grijsbruin,
Edefmanbool

&

b,aalt

Zand, malÎQ'fiin. zwak snttQ~zwak
humeus. resten ~in. grijsbruin,
Edolmanboor

&~ Vo~edigbelon, Machinale8000g
• beton

Zand, matig lijl, zwak siltiQ,zwak
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

braak

Boring: 18

0t21]
50 .:.:.:':.:.:.:':':':.: [2...........

Boring: 16

°IIZIl........... Ut.. U
50 ..

Boring: 14

.S<)

KIel, matig zandig, m.~g humeus,
sporen worlels, resten puIn,
grijsbruin, Ed.lmanboor&

braak

& KIel, steri<zaodill, zwak humeus.
~ ~~~"a~~ófrijsbruln.

Kiel, maliQ,andiQ, maliAe
olie-wales reactie. zwakko
brandstofQeur.donker~riis.
Ed.tmanboor, zwarte plek~en
ertussen

VoUedig beton, Machlnale Boring
Zand, matÏ\l fip" maliA slttlQ,zwex
humeus, zwalt pUinhoudend,
grijsbruin, Edelmanboor

&

beton

Kiel, sterk 'andig, bruiogrijs.
Edetmaoboor

Zand, matÏQ fin. zwak $!Itig. zwak
humeus. brokken kiel. grijsbruin,
Eootmanboor

braak

Projectcode: VBB·100425

Boring: 17

Boring: 15

0.:J.
•• IT2.. U

50 ••

Boring: 13

wematech Bodem Adviseurs B.V.



nieuwerbrug

Ar.;!L._ Vore<frqbeton, Machinale Bo~n9
Klei, zwallzandill, zwalI humeus,
gnj.bllJln, Eóelmaoboor

o beton

Boring: 20

Projectcode: VBB·100425

-zoo

.;!L._ voHe<ligbeton, Machinale Boring
-4Q KklI, sterk zalidiQ, zwak humeus,
~ grî)sbllJin,Edolmanboor

Zand, matl!:! lijn, matlll sl~iR,
sporen roost, 5chtgrijsbllJl11,
Edelmaoboor

o bëtcn

Boring: 19

wematech Bodem Adviseurs B.V.



water

matig grlndlg

filter

bentoniet afdichting

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

blinde buis

Veen, sterk zandig
'-- l.J~~:>_I~ sterk grlndlg1,:,:-1

slib

L- -'f.:lJ zwak grlndlg

t:jVeen, zwak zandig

sterk humeus

overig
... bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

'!' grondwaterstand

• Gemiddeld laagste grondwaterstand

matig humeus

Veen, stelk kle~'g

leaSing

peilbuis

~~~~~~~ Veen, zwak klerig

Veen, mineraalarm

overige toevoegingen

L- ..J~bJ zwak humeus

~ geroerd monster

[ ongeroerd menster

Zand, ultarst slltlg

monsters~':':I Leem, sterk zandigZand, sterk slltlg

~:IZand, matig sllllg

leem
Zand, zwak slltlg

~:.:.I Kiel, sterk zandig

Zand, klef(g

p.i.d.-waarde

* >0
~ >1

() >10
~ >100

~ >1000

• >10000
Leem, zwak zandig

Kiel, matig zandig

Klei, zwak zandig

olie
o geen cue-water reactie

f} zwakke ene-water reactie

& matige cue-water reactie

.. sterke olie-water reactie

• uiterste olie-water reactie

Kiel, uiterst slltlg

Grind, uiterst zandig

~

~:I
~J

Grind. sterk zandig

~ Klel,sterkslltlgGrind, matig zandig

Kiel, matig sillig

o geen geur

~ zwakke geur

~ matige geur

~ sterke geur

• uiterste geur

Kiel, zwak slltl9

geur

Grind, zwak zandig

Grlnd.511l1g

klei

veen

1············0.......................
r ..···..·..~..........

r··········~....................................

I·..··········§..........................

r···········~.......................
zand

Legenda (conform NEN 5104)
grind



Analyseresultaten grond
(aantal pagina's: 12)
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Hoogachtend,

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

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

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VBB-100425. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Geachte heer/mevrouw,

Rotterdam, 12-11-2010

: nieuwerbrug
: VBB-100425
: 11616771, versie nummer: 1

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer

INGEKOMEN 1 5 NOV. 2010WEMATECH BODEM ADV. a.v.
G. Buijs
Postbus 1817
4700 BV ROOSENDAAL

Analyserapport

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)102314700' Fax: +31 (0)104163034
www.alcontrol.nl

~_ ALcontrol Laboratories
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Paraaf:
ALCO:.'TROL B.V. IS GEACCREOfTEERD VOLGENS DE OVOR DE RAAD \'OORACCRfDrTATIE G=STE:LD:::CRlTER!A vcoa TESTlABORATOR!A COSFORM tsozee \70iS'2005 O!,;9ER ~R LO)aQ

llSllN
RvA I 016

15-5 15 (150-200)001 Grond (AS3000)

Monsterspecificatie

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning doer de ministeriesVROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
eenQ.

Nummer Monstersoort

001

72.3
<1

geen

4.0

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.1

0.105 I)

0.21 ,)

<0.1

18
56
64
26

160

Orderdatum 09-11-2010
Startdatum 09-11-2010
Rapportagedatum 12-11-2010

Analyserapport
WEMATECH BODEMADV. B.V.
G. Buijs

Projectnaam nieuwerbrug
Projectnummer VBB-100425
Rapportnummer 11616771 - 1

Analyse Eenheid Q

droge stof ge\\l.-% S
gewicht artefacten g S
aard van de artefacten 9 S

organische stof (gloeiverlies) %vd DS S

VLUCHTIGEAROMATEN
benzeen mglkgds S
tolueen mglkgds S
ethylbenzeen mglkgds S
o-xyleen mglkgds S
p- en m-xyleen mglkgds S
xylenen (0.7 factor) mglkgds S
totaal BTEX (0.7 factor) mglkgds S
naftaleen mglkgds S

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mglkgds
fractie C12 - C22 mglkgds
fractie C22 - C30 mglkgds
fractie C30 - C40 mglkgds
totaal olie C10 - C40 mglkgds S

~~:. ALcontrol Laboratories
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Paraaf:

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conformAS3000

Voetnoten

Demonstervoorbehandelingen analyses zijn uitgevoerd conformAccreditatieschemaAS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerdmet het "S" kenmerk.

001

Monster beschrijvingen

Rapportagedatum 12-11-2010

Analyserapport
Blad 3 van 5WEMATECHBODEMADV. e.v

G. Buijs

tfij-, ALcontrol Laboratories~j~:

09-11-2010

09-11-2010

Orderdatum

Startdatum

nieuwerbrug

VBB-100425

11616771 - 1

Projectnaam
Projectnummer

Rapportnummer
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Paraaf:

ALC201

Verpakking

Grond: gelijkwaardig aanNEN-ISO 11465,conform OVAM-methode CMA
2/11/A.1 Grond (AS3000): conform AS3010-2
ConformAS3000, NEN 5709
Idem
Conform AS3010-3, gelijkwaardigaan NEN 5754.
Conform AS3030-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-7

Relatie tot normAnalyse Monstersoort

droge stof Grond (AS3000)

gewicht artefacten Grond (AS3000)
aard van de artefacten Grond (AS3000)
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000)
benzeen Grond (AS3000)
tolueen Grond (AS3000)
ethylbenzeen Grond (AS3000)
o-xyleen Grond (AS3000)
p- en m-xyleen Grond (AS3000)
xylenen (0.7 factor) Grond (AS3000)
naftaleen Grond (AS3000)
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000)

Monster Barcode Aanlevering Monstername

001 A8903990 09-11-2010 09-11-2010

Analyserapport
Blad 4 van 5WEMATECH BODEMADV. s.v.

G. Buijs

ALcontrol Laboratories

09-11-2010
09-11-2010
12-11-2010

Orderdatum

Startdatum
Rapportagedatum

nieuwerbrug
VBB-100425
11616771 - 1

Projeetnaam

Projectn ummer

Rapportnummer
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C10= 1.0 min. C22 = 3.3 min. C40 = 5.1min.
C12 = 1.9 min. C30 = 4.2min.

o 6.0 8.0

0.036

0.074

0.111

0.149

-0.002

~
IlSllN
RvA l UI5

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegddoor het laboratoriumen worden gebruikt als interne standaard.

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

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

Karakteriseringnaar alkaantraject

001
15-515(150-200)

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Orderdatum 09-11-2010
Startdatum 09-11-2010
Rapportagedatum 12-11-2010

nieuwerbrug
VBB-100425
11616771 - 1

Analyserapport

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

WEMATECHBODEMADV. B.V.
G. Buijs
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Hoogachtend,

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

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

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VBB-100425. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Geachte heer/mevrouw,

Rotterdam, 16-11-2010

: nieuwerbrug
: VBB-100425
: 11617577,versie nummer: 1

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer

INGEKOMEN 1 B NOV. 2010

Analyserapport

ALcontrol B.V.
Sleenhouwersiraal 15 . 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)102314700' Fax: +31 (0)104163034
www.alconlrol.nl

«11\ ALcontrol Laboratories
~0
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Paraaf:

MM1 01 (0-50) 02 (30-80) 03 (0-50) 04 (20-70) 07 (0-50) 11 (0-50)

MM2 05 (10-60) 06 (10-50) 08 (10-60) 10 (15-65)

MM3 13 (10-50) 14 (0-50) 16 (10-60) 18 (0-50) 20 (15-65)

MM4 02 (130-180) 03 (60-110) 03 (110-160) 03 (160-200) 05 (110-160) 05 (160-200)

MM5 06 (50-100) 06 (100-150) 06 (150-200) 19 (40-90) 19 (90-140) 19 (140-190)

MonsterspecificatieNummer Monstersoort

001 Grond (AS3000)

002 Grond (AS3000)

003 Grond (AS3000)

004 Grond (AS3000)

005 Grond (AS3000)

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

(00. ALcontrol Laboratories
L~
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G. Buijs Analyserapport

Projeetnaam nieuwerbrug Orderdatum 11-11-2010

Projeetnummer VBB-100425 Startdatum 11-11-2010

Rapportnummer 11617577 - 1 Rapportagedatum 16-11-2010

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 78.7 82.7 74.1 84.9 76.7
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten 9 S geen geen geen geen geen

organische stof (gloeiverlies) %vdDS S 3.4 <0.5 4.4 0.5 2.6

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum{bodem} %vdDS S 12 14 17 4.6 7.8

METALEN
barium mglkgds S 120 46 96 <20 52
cadmium mglkgds S <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35
kobalt mglkgds S 9.0 6.5 7.4 3.5 7.4
koper mglkgds S 21 10 23 <10 11
kwik mglkgds S 0.12 <0.10 0.14 <0.10 <0.10
lood mglkgds S 45 61 37 <13 <13
molybdeen mglkgds S <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5
nikkel mglkgds S 28 20 23 10 20
zink mgJkgds S 81 41 75 <20 42

POLYCYCLISCHEAROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mglkgds S <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
fenantreen mglkgds S 0.01 <0.01 0.07 <0.01 <0.01
antraceen mglkgds S <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01
fiuoranteen mglkgds S 0.04 <0.01 0.25 <0.01 <0.01
benzo{a}antraceen mglkgds S 0.03 <0.01 0.11 <0.01 <0.01
chryseen mglkgds S 0.02 <0.01 0.09 <0.01 <0.01
benzo{k}fiuoranteen mglkgds S 0.02 <0.01 0.05 <0.01 <0.01
benzo{a}pyreen mglkgds S 0.02 <0.01 0.07 <0.01 <0.01
benzo{ghi}peryleen mglkgds S 0.02 <0.01 0.06 <0.01 <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen mglkgds S 0.02 <0.01 0.06 <0.01 <0.01
pak-totaal (10 van VROM) mglkgds S 0.18 'I 0.07 'I 0.78 'I 0.07 'I 0.07 'I

(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 j.Jglkgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 52 j.Jglkgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 101 j.Jglkgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 118 j.Jg/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
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MM1 01 (0-50) 02 (30-80) 03 (0-50) 04 (20-70) 07 (0-50) 11 (0-50)

MM2 05 (10-60) 06 (10-50) 08 (10-60) 10 (15-65)

MM3 13 (10-50) 14 (0-50) 16 (10-60) 18 (0-50) 20 (15-65)

MM4 02 (130-180) 03 (60-110) 03 (110-160) 03 (160-200) 05 (110-160) 05 (160-200)

MM5 06 (50-100) 06 (100-150) 06 (150-200) 19 (40-90) 19 (90-140) 19 (140-190)

MonslerspecificalieNummer Monslersoort

001 Grond (AS3000)

002 Grond (AS3000)

003 Grond (AS3000)

004 Grond (AS3000)

005 Grond (AS3000)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenninq door de ministeriesVROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

WEMATECH BODEM ADV. BV Blad 3 van 7
G. Buijs Analyserapport

Projeetnaam nieuwerbrug Orderdatum 11-11-2010
Projeetnummer VBB-100425 Startdatum 11-11-2010

Rapportnummer 11617577 - 1 Rapportagedatum 16-11-2010

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 138 IJ9/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 153 IJ9/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 180 IJ9/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
som PCB (7) (0.7 factor) IJg/kgds S 4.9 ') 4.9 ') 4.9 ') 4.9 ') 4.9 ')

MINERALEOLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5 22 <5 <5
fractie C22 - C30 mg/kgds <5 <5 110 <5 <5
fractie C30 - C40 mg/kgds <5 <5 70 <5 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20 200 <20 <20

@2; ALcontrol Laboratories

Paraaf:
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De somrnatie na verrekeningvan de 0.7 factor conform AS3000

Voetnoten

De monstervoorbehandelingen analyses zijn uitgevoerdconformAccreditaüeschemaAS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerdmet het "S" kenmerk.

005

De monstervoorbehandelingen analyses zijn uitgevoerdconformAccreditatieschemaAS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerdmet het "S" kenmerk.

004

De monstervoorbehandelingen analyses zijn uitgevoerdconformAccreditaüeschemaAS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerdmet het "S" kenmerk.

003

De monstervoorbehandelingen analyses zijn uitgevoerdconformAccreditatieschemaAS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerdmet het "S" kenmerk.

002

De monstervoorbehandelingen analyses zijn uitgevoerdconformAccreditatieschemaAS3000, dit geldt alleen
voor de analyses dieworden gerapporteerdmet het "S" kenmerk.

001

Monster beschrijvingen

11-11-2010
11-11-2010
16-11-2010

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

nieuwerbrug
VBB-100425
11617577 - 1

Projectnaam
Projeetnummer
Rapportnummer

Analyserapport
Blad4 van 7WEMATECHBODEMADV. s.v

G. Buijs

@}; ALcontrol Laboratories

Paraaf:
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ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201

ALC201
ALC201

Q
IlSllH
RvA l 01E

001 AS904007 12-11-2010 11-11-2010

001 AS904011 12-11-2010 11-11-2010
001 AS904942 12-11-2010 11-11-2010
001 AS904944 12-11-2010 11-11-2010
001 AS904959 12-11-2010 11-11-2010
001 AS905003 09-11-2010 09-11-2010
002 AS90401S 12-11-2010 11-11-2010
002 AS904935 12-11-2010 11-11-2010
002 AS904955 12-11-2010 11-11-2010

002 AS905023 09-11-2010 09-11-2010
003 AS904002 12-11-2010 11-11-2010

Verpakking

ConformAS3010-8
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ConformAS3010-7

Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465,conform OVAM-methode CMA
2J11/A.1Grond (AS3000): conform AS3010-2
Conform AS3000, NEN 5709
Idem
Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754.Grond (AS3000): conform AS3010
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN·ISO 16772 (meting)
Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-6
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

droge stof Grond (AS3000)

gewicht artefacten Grond (AS3000)
aard van de artefacten Grond (AS3000)
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000)
lutum (bodem) Grond (AS3000)
barium Grond (AS3000)
cadmium Grond (AS3000)
kobalt Grond (AS3000)
koper Grond (AS3000)
kwik Grond (AS3000)
lood Grond (AS3000)
molybdeen Grond (AS3000)
nikkel Grond (AS3000)
zink Grond (AS3000)
naftaleen Grond (AS3000)
fenantreen Grond (AS3000)
antraceen Grond (AS3000)
f1uoranteen Grond (AS3000)
benzo(a)antraceen Grond (AS3000)
chryseen Grond (AS3000)
benzo(k)f1uoranteen Grond (AS3000)
benzo(a)pyreen Grond (AS3000)
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000)
indeno(l,2,3·cd)pyreen Grond (AS3000)
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000)
factor)
PCB28 Grond (AS3000)
PCB 52 Grond (AS3000)
PCB 101 Grond (AS3000)
PCB 118 Grond (AS3000)
PCB 138 Grond (AS3000)
PCB 153 Grond (AS3000)
PCB 180 Grond (AS3000)
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000)
totaal olie Cl0 - C40 Grond (AS3000)

Monster Barcode Aanlevering Monstername

Relatie tot normMonstersoortAnalyse

Orderdatum 11-11-2010
Startdatum 11-11-2010
Rapportagedatum 16-11-2010

Blad 5 van 7

nieuwerbrug
VBB-100425

11617577 -

Projeetnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport
WEMATECH BODEM ADV. s.v.
G. Buijs

~ ALcontrol Laboratories
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C® ALcontrol Laboratories

WEMATECHBODEMADV. B.V. Blad6 van 7
G. Buijs Analyserapport

Projectnaam nieuwerbrug Orderdatum 11-11-2010
Projectnummer VBB-100425 Startdatum 11-11-2010
Rapportnummer 11617577 - Rapportagedatum 16-11-2010

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 A8904015 12-11-2010 11-11-2010 ALC201
003 A8904947 12-11-2010 11-11-2010 ALC201
003 A8904956 12-11-2010 11-11-2010 ALC201
003 A8904963 12-11-2010 11-11-2010 ALC201
004 A8904012 12-11-2010 11-11-2010 ALC201
004 A8904941 12-11-2010 11-11-2010 ALC201
004 A8904943 12-11-2010 11-11-2010 ALC201
004 A8904953 12-11-2010 11-11-2010 ALC201
004 A8904965 12-11-2010 11-11-2010 ALC201
004 A8905013 09-11-2010 09-11-2010 ALC201
005 A8904194 12-11-2010 11-11-2010 ALC201
005 A8904937 12-11-2010 11-11-2010 ALC201
005 A8904946 12-11-2010 11-11-2010 ALC201
005 A8904948 12-11-2010 11-11-2010 ALC201
005 A8904960 12-11-2010 11-11-2010 ALC201
005 A8904964 12-11-2010 11-11-2010 ALC201
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o 8.0
C10 = 1.8 min. cn = 3.6 min. C40 = 5.6 rnin.

C12 = 2.3 rnin. C30 = 4.5 mln.

·0.002

0.028

0.058

0.088

0.118

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegddoor het laboratoriumen worden gebruikt als interne standaard.

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

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

Karakteriseringnaar alkaantraject

003
MM313(10-50) 14 (0-50) 16 (10-60) 18 (0-50) 20 (15-65)

Orderdatum 11-11-2010
Startdatum 11-11-2010
Rapportagedatum 16-11-2010

nieuwerbrug
VBB-100425
11617577 - 1

Analyserapport
Blad 7 van 7

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

WEMATECHBODEMADV. BV
G. Buijs

f.1]\ ALcontrol Laboratories
~~



Analyseresultaten grondwater
(aantal pagina's: 6)
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Hoogachtend,

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

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

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VBB-100425. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Geachte heer/mevrouw,

Rotterdam, 22-11-2010

: nieuwerbrug
: VBB-100425
: 11619272, versie nummer: 1

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer

2 4 NOV, 2010INGEI<OMEN
Blad 1 van 6

WEMATECH BODEM ADV. B.V.
G. Buijs
Postbus 1817
4700 BV ROOSENDAAL

Analyserapport

ALconlrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10231 4700· Fax: +31 (0)104163034
www.alcontrol.nl

tflj}; ALcontrol Laboratories
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Paraaf:

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater 0202 (240-340)
(AS3000)

002 Grondwater 0808 (315-415)
(AS3000)

003 Grondwater 09 09 (200-300)
(AS3000)

004 Grondwater 15 15 (230-330)
(AS3000)

ALcontrol Laboratories

WEMATECH BODEM ADV. B.V. Blad 2 van 6

G. Buijs Analyserapport

Projeetnaam nieuwerbrug Orderdatum 17-11-2010

Projeetnummer VBB-100425 Startdatum 17-11-2010

Rapportnummer 11619272 - 1 Rapportagedatum 22-11-2010

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004

METALEN
barium ~g/l S <45 <45 <45 130
cadmium ~gll S <0.8 <0.8 <0.8 <0.8
kobalt ~g/l S <5 <5 <5 9.8
koper ~g/l S <15 <15 <15 15
kwik ~g/l S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
lood ~gll S <15 <15 <15 <15
molybdeen ~g/l S <3.6 <3.6 4.4 21
nikkel ~g/l S <15 <15 <15 <15
zink ~gll S <60 <60 <60 <60

VLUCHTIGEAROMATEN
benzeen ~gll S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
tolueen ~gll S <0.2 <0.2 <0.2 0.49
ethylbenzeen ~gll S <0.2 <0.2 <0.2 1.5
o-xyleen ~g/l S <0.1 <0.1 <0.1 0.26
p- en m-xyleen ~gll S <0.2 <0.2 <0.2 2.2
xylenen (0.7 factor) ~gll S 0.21 0.21 0.21 2.5
styreen ~gll S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
naftaleen ~g/l S <0.05 <0.05 <0.05 1,3

GEHALOGENEERDEKOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan ~gll S <0,6 <0,6 <0,6 <0.6
1,2-dichloorethaan ~gll S <0,6 <0,6 <0,6 <0.6
1,1-dichlooretheen ~gll S <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-dichlooretheen ~gll S <0,1 <0.1 <0,1 <0.1
trans-1,2-dichloorètheen ~gll S <0,1 <0,1 <0,1 <0.1
som (els.trans) 1,2- ~gll S 0,14 0,14 0,14 0,14
dichloorethenen (0,7 factor)
dichloormethaan ~g/l S <0,2 <0.2 <0,2 <0,2
1,1-dichloorpropaan ~gll S <0,25 <0.25 <0,25 <0,25
1,2-dichloorpropaan ~gll S <0,25 <0.25 <0,25 <0,25
1,3-dichloorpropaan ~911 S <0,25 <0,25 <0,25 <0,25
som dichloorpropanen (0.7 ~gll S 0,53 0,53 0.53 0,53
factor)
tetrachlooretheen ~gll S <0.1 <0,1 <0,1 <0,1
tetrachloormethaan ~gll S <0,1 <0.1 <0,1 <0,1
1,1,1-trichloorethaan ~gll S <0.1 <0,1 <0.1 <0,1
1,1,2-trichloorethaan ~g/l S <0.1 <0,1 <0.1 <0.1
trichlooretheen ~g/l S <0,6 <0,6 <0.6 <0.6

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000erkenning door de ministeriesVROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q,
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater 02 02 (240-340)
(AS3000)

002 Grondwater 0808 (315-415)
(AS300d)

003 Grondwater 09 09 (200-300)
(AS3000)

004 Grondwater 15 15 (230-330)
(AS3000)

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

WEMATECH BODEM ADV. BV Blad 3 van 6

G. Buijs Analyserapport

Projectnaam nieuwerbrug Orderdatum 17-11-2010

Projectnummer VBB-100425 Startdatum 17-11-2010

Rapportnummer 11619272 Rapportagedatum 22-11-2010

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004

chloroform IJgll S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
vinylchloride IJg/I S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
tribroommethaan IJg/I S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 IJg/I <25 <25 <25 <25
fractie C12 - C22 IJg/I <25 <25 <25 <25
fractie C22 - C30 IJg/I <25 <25 <25 <25
fractie C30 - C40 IJg/I <25 <25 <25 <25
totaal olie C10 - C40 IJg/l S <100 <100 <100 <100

ALcontrol Laboratories
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Paraaf:

Demonstervoorbehandelingen analyses zijn uitgevoerd conformAccreditatieschemaAS3000. dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerdmet het "S" kenmerk.

004

Demonstervoorbehandelingen analyses zijn uitgevoerd conformAccreditatieschemaAS3000. dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerdmet het "S" kenmerk.

003

Demonstervoorbehandelingen analyses zijn uitgevoerdconform AccreditatieschemaAS3000. dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerdmet het "S" kenmerk.

002

Demonstervoorbehandelingen analyseszijn uitgevoerdconformAccreditatieschemaAS3000. dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerdmet het "S" kenmerk.
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Paraaf:
ALCONTROL e.v, IS 12EACCREOrTHRD VOLGENS OE DOOR OERAAD VOOR ACCREDITATIe G!;:STE1.DECRrTER~AVOOR TESTlA80RATORIA COSFO~V: ISO/;Ee 110,5"'2005 O~.!J=R .....R L 0211

ALC204
ALC236
ALC236
ALC204
ALC236
ALC236
ALC204
ALC236

VerpakkingAanlevering Monstername

17-11-2010 16-11-2010
17-11-2010 16-11-2010
17-11-2010 16-11-2010
17-11-2010 16-11-2010
17-11-2010 16-11-2010
17-11-2010 16-11-2010
17-11-2010 16-11-2010
17-11-2010 16-11-2010

Q
ItSIIN
RvA I 018

001 80906828
001 G8119062
001 G8119063
002 80905658
002 G8119069
002 G8119071
003 80905928
003 G8119056

Monster Barcode

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-5

ConformAS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)
Idem
Idem
Idem
ConformAS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
ConformAS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)
Idem
Idem
Idem
ConformAS3130-1
Idem
Idem
Idem
Idem
ConformAS3130·1
ConformAS3130-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

molybdeen
nikkel
zink
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen
naftaleen
1,1-dichloorethaan
1,2-dichloorethaan
1,1-dichlooretheen
cis-1,2-dichlooretheen
trans-1,2-dichlooretheen
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan
1,1-dichloorpropaan
1,2-dichloorpropaan
1,3-dichloorpropaan
som dichloorpropanen (0.7 factor)
tetrachlooretheen
tetrachloormethaan
1,1,1-trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
trichlooretheen
chloroform
vinylchloride
tribroommethaan
totaal olie C10 - C40

cadmium
kobalt
koper
kwik
lood

barium
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Project: De Bree Projectnummer. VBB-50 100425
Nieuwerbrug Lutumgehalte (%): 12

Humusgehalte (%): 3,4
GROND

achtergrondwaard interventtewaar
Parameter e de tussenwas rde

(AW) (I) (T=V,*(A W+I»

mg/kg d.s. mg!kg d.s, mg/kg d.s.

antimoon 4 22 13,0

arseen 14,6 55,5 35,0

barium 110,3 534,2 322,3

cadmium 0,4 9,2 4,8

chroom 40,7 - -
chroom III 133,2

chroom IV 57,7

cobalt 8,9 113,2 61,0

koper 26,9 127,9 77,4

kwik 0,12

kwik (organisch) 29,4

kwik (anorganisch) 3,3

lood 38,5 407,8 223,1

molybdeen 1,5 190,0 95,8

nikkel 22,0 62,9 42,4

link 9[,1 468,5 279,8

benzeen 0,068 0,374 0,22

ethylbenzeen 0,068 37,4 18,73

tolueen 0,068 10,88 5,47

xyleen 0,[53 5,78 2,97

styreen 0,085 29,24 14,66

PAK (som 10) i.s 40 20,75

dichloormethaan 0,034 1,326 0,663

tetrachloormethaan (tetra) 0,[02 0,238 0,17

tetrachlooretheen (per) 0,05 [ 2,992 1,52

trichloormethaan (chloroform) 0,085 1,904 0,99

trichlooretheen (tri) 0,085 0,85 0,47

l.l-dlchloorcthaan 0,068 5,1 2,6

1,2-dichloorethaan 0,068 2,176 1,12

I, I, l-trichloorethaan 0,102 5,1 2,60

1,2-dichlooretheen (cis en trans) 0,102 0,34 0,2

l.l-dichlooretheen 0,102 0,102 0,1

diehloorpropaner 0,272 0,68 0,5

viny[chloride 0,034 0,034 0,03

polychloorbifcnylen (SOI1l 7) 0,0068 0,34 0,17

minerale olie 13 64,6 1700 882,3



!-- - p';~j-~~~T'-KJ-\i~~oVEN"-.- - . ---- -·----1---"· - _._.._.._.._.L- Projectnummer: VI3E-SOO80400
... •••• '0 __ 0.0, 0 ••••

iBREDA . i Lutumgehalte (%): 14
:NIEUW DORP : Humusgehalte (%): 2

GltoND I
:

a c hte rg ro nd I\' in te rve ntle
Parameter a arde wa R rd e rus senwaarde

(AW) (I) (T=\I,*(A W+I)

rug/kg d.s. m g/kg d.s. mglkgd.s.

antimoon 4 22 IJ,O

arseen 14,8 56,1 35,4

barium 122,6 593,5 358,1

cadmium 0,4 8,9 4,7

chroom 42,9 - -
chroom 111 140,4

chroom IV 60,8

co balt 9,9 125,0 67,4

koper 27,3 129,8 78,6

kwik 0,12

kwik (organisch) 29,9

kwik (anorganisch) 3,3

100d 38,8 411,5 225,2

mo Iybdeen ~5 t90,0 95,8

nikkel 24,0 68,6 46,3

zink 95,0 488,6 29~8

benzeen 0,04 0,22 0,13

ethylbenzeen 0,04 22 1~02

to lueen 0,04 6,4 3,22

xyleen 0,09 3,4 ~75

styreen 0,05 17,2 8,63

PAK(so m tO) l5 40 20,75

djchlo onnethaan 0,û2 0,78 0,39

tetrachlo 0 miethaan (tetra) 0,06 0,14 0,10

tetrachlo 0 retheen (per) 0,03 1,76 0,90

trichloo nnethaan (chlo ro 1'0rm 0,05 1,12 0,59

trichloo retheen (tri) 0,05 0,5 0,28

1,I-dich1o0 rcthaa n 0,04 3 1,5

1,2-dichloo reibaan 0,04 L2S 0,66

Ll.l-trichlo 0 rethaan 0,06 3 1,53

1,2-dichloorctheen (cis en tran 0,06 0,2 0,1

I,I-dich100 rc thee n 0,06 0,06 0,1

dichlo 0 rpro panen 0,16 0,4 0,3

vinyk:hlo ride 0,02 0,02 0,02

po lychlo 0 rbifenylen (som 7) 0,004 0,2 0,10

minerale olie J3 38 lOOD 519



Project: De Bree Projectnummer: YBB-50100425

Nieuwerbrug Lutumgehahe (%): 17
Humusgehalte (%): 4,4

GnOND
achtergrondwaard mtervenüewa ar

Parameter e de tussenwaarde
(AW) (I) (T=v.*(AW+I))

mg/kg d.s, mg/kg ds. rng/kg d.s.

antimoon 4 22 13,0

arseen 16,2 61,7 39,0

barium 141,0 682,6 411,8

cadmium 0,5 10,1 5,3

chroom 46,2 - -
chroom 111 151,2

chroom IV 65,5

cobalt 11,3 142,7 77,0

Koper 30,9 146,9 88,9

kwik 0,13

kwik (organisch) 31,6

1(\I;k (anorganisch) 3,5

lood 42,0 445,2 243,6

molybdeen 1,5 190,0 95,8

nikkel 27,0 77,1 52,1

zink 107,6 553,4 330,5

benzeen 0,088 0,484 0,29

ethylbenzeen 0,088 48,4 24,24

tolueen 0,088 14,08 7,08

xyleen 0,198 7,48 3,84

styreen 0,11 37,84 18,98

PAK (som la) 1,5 40 20,75

dichloormcthaan 0,044 1,716 0,858

tetrachloormethaan (tetra) 0,132 0,308 0,22

tetrachlooretheen (per) 0,066 3,872 1,97

trichloormethaan (chloroform) 0,11 2,464 1,29

trichlooretheen (tri) 0,11 1,1 0,61

l.l-dichloorethaan 0,088 6,6 3,3

1,2-dichloorethaan 0,088 2,816 1,45

l.Ll-uichloorethaan 0,132 6,6 3,37

1,2-dichloorethccn (cis en trans) 0,132 0,44 0,3

l.l-dichloorcthecn 0,132 0,132 0,1

dichloorpropancr 0,352 0,88 0,6

vinylchloride 0,044 0,044 0,04

polychloorbifenylen (som 7) 0,0088 0,44 0,22

minerale olie 13 83,6 2200 1141,8



Project: De Bree Projectnummer: VBB-50 100425

Nieuwerbrug Lutumgehalte (%): 4,6
Humusgehalte (%): 2

GROND
achtergrondwaard interventtewaar

Parameter e de tussenwaarde

(AW) (I) (T=V,*(AW+I»

mglkgd.s. rug/kg d.s. rug/kg d.s.

antimoon 4 22 13,0

arseen 12,2 46,2 29,2

barium 65,0 314,6 189,8

cadmium 0,4 7,9 4,1

chroom 32,6 - -
chroom 111 106,6

chroom IV 46,2

cobalt 5,5 69,4 37,4

koper 21,1 100,1 60,6

kwik 0,11

kwik (organisch) 26,1

kwik (anorganisch) 2,9

lood 33,3 352,9 193,1

molybdeen 1,5 190,0 95,8

nikkel 14,6 41,7 28,2

zink 66,8 343,5 205,2

benzeen 0,04 0,22 0,13

ethylbenzeen 0,04 22 11,02

tolueen 0,04 6,4 3,22

xyleen 0,09 3,4 1,75

styreen 0,05 17,2 8,63

PAK (som 10) l,S 40 20,75

dichloormcthaan 0,02 0,78 0,39

tetrachloormethaan (tetra) 0,06 0,14 0,10

tetrachlooretheen (per) 0,03 1,76 0,90

trichloormethaan (chloroform) 0,05 1,12 0,59

trichlooretheen (tri) 0,05 O,S 0,28

Ll-dichloorethann 0,04 3 i.s
1,2-dichloorethaan 0,04 1,28 0,66

Ll.l-trichloorethaan 0,06 3 1,53

1,2-dich!oorethecn (cis en trans) 0,06 0,2 0,1

l.t-dichlooretheen 0,06 0,06 0,1

dichloorpropancr 0,16 0,4 0,3

vinylchloride 0,02 0,02 0,02

polychloorblfcnylen (som 7) 0,004 0,2 0,10

minerale ol ie IJ 38 1000 519



Project: De Bree Projectnummer : VBB-50 100425

Nieuwerbrug Lutumgehalte (%): 7,8
Humusgehalte (%): 2,6

GROND
achtergrondwaard mtervenuewaar

Parameter e de tussenwaarde

(AW) In (T=V,*(A \\'+1»

mg/kg d.s. mg/kg d.s. mgikg d.s.

antimoon 4 22 13,0

arseen 13,2 50,2 31,7

borium 84,6 409,5 247,1

cadmium 0,4 8,4 4,4

chroom 36,1 - -

chroom 111 118,1

chroom IV 51,2

cobah 7,0 88,3 47,7

koper 23,6 112,1 67,9

kwik 0,11

kwik (organisch) 27,5

kwik (anorganisch) 3,1

lood 35,5 376,6 206,1

molybdeen 1,5 190,0 95,8

nikkel 17,8 50,9 34,3

zink 77,3 397,5 237,4

benzeen 0,052 0,286 0,17

ethylbenzeen 0,052 28,6 14,33

tolueen 0,052 8,32 4,19

xyleen 0,117 4,42 2,27

styreen 0,065 22,36 11,21

PAK (SOIll 10) 1,5 40 20,75

dichloormethaan 0,026 1,014 0,507

tetrachloormethaan (tetra) 0,078 0,182 0,13

tetrachlooretheen (per) 0,039 2,288 1,16

trichloormethaan (chloroform) 0,065 1,456 0,76

trichlooretheen (tri) 0,065 0,65 0,36

l.l-dichloorethaan 0,052 3,9 2,0

I ,2-d icblooretbaan 0,052 1,664 0,86

I, I, l-trtchloorcthaan 0,078 3,9 1,99

1,2-dichloorclhccn (cis en trans) 0,078 0,26 0,2

l.l-dichloorethcen 0,078 0,078 0,1

dichloorpropancr 0,208 0,52 0,4

vinylchloride 0,026 0,026 O,OJ

polychloorbifcnylen (som 7) 0,0052 0,26 0,13

minerale olie 13 49,4 1300 674,7



GRONDWATER
landelijke achtergrond streefwaarde
concentratie dicp-(AC) ondiep (incl. AC) interventiewaarde tussenwas rde

(S) (I) (T=lI,·(S+I»

,tgll Itgfl Itg/l I' gil

antimoon 0,09 20 10

arseen 7,0 10,0 60,0 35

barium 200,0 50,0 625.0 337,5

cadmium 0,06 0,4 6,0 3,2

chroom 2,4 1,0 30,0 15,5

kobalt 0,6 20,0 100,0 60

koper 1,3 150 750 45

kwik 0,05 0,3 0,175

lood 1,6 15,0 75,0 4S
molybdeen 0,7 5,0 300,0 152,5

nikkel 2,1 15,0 75,0 45

zink 24,0 65,0 800,0 432.5

benzeen 0,2 30 15,1

ethylbenzeen 4 150 77

fenol 0,2 2000 1000,1

eresolen (som) 0,2 200 100,1

tolueen 7 1000 503,5

xyleen som 1 0,2 70 35,1

styreen 6 300 153

PAK (som 10) t

naftaleen 0,01 70 35,005

dichloonnethaan 0,01 1000 500,005

tetrachloormethaan (tetra) 0,01 10 5,005

tetrachlooretheen (per) 0,01 40 20,005

trichloormethaan (chloroform) 6 400 203

trichlooretheen (tri) 24 500 262

I, l-d iehlootethaan 7 900 453,5

1,2·dichloorethaan 7 400 203,5

I, I, l-trichloorethaan 0,01 300 150,005

I ,2·dichlooretheen (som) 1 0,01 20 10,005

l.J-dichlooretheen 0,01 10 5,005

dichloorprooancn I 0,8 80 40,4

vinylchloride 2 0,01 5 2,505

chloorbenzenen (som) - -
monochloorbenzeen 7 180 93,5

dichloorbenzenen (som) 3 50 26,5

trichloorbcnzcncn (som) 0,01 10 5,005

tetrachloorbenzenen (som) 0,01 2,5 1,255

pentachloorbenzeen 0,003 I 0,5015

hexachloorbenzeen 0,00009" OS 0,250045

chloorfenolen (som) 6,t4 -
polychloorbifenylen (som 7) 0,01 0,01 0,01

DDTIDDElDDD 8 0,004 ng/l" 0,01 0,0050

minerale olie 4 50 600 325

tnbroommethaan 630 315
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Foto 3.
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